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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää uusi työaikajärjestelmä yritys X Oy:lle ke-
vään 2020 aikana. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on löytää uusi nykyaikainen 
mobiiliteknologialla toimiva työajanseurantajärjestelmä yritys X:lle, joka korvaisi yrityksen 
vanhan järjestelmän. Toiminnallisen työn tuotoksena tuotettiin yritys X Oy:lle selvitys par-
haiten heille soveltuvasta työajanseurantajärjestelmästä. Toiminnallisen työn tuotoksia oli-
vat alustavan määrittelyn ja pisteytyslomakkeen tekeminen sekä lopullinen esitys, jossa 
esiteltiin yrityksen johdolle uuden järjestelmätoimittajan valinta perusteluineen. Johdon esi-
tyksessä kuvattiin uuden järjestelmän tuomia hyötyjä työajanseurannassa ja lisäksi sen 
tuomia kustannussäästöjä verrattuna nykymalliin.  
 
Työssä on kartoitettu yritykselle ennalta tehdyn määrittelyn perusteella vaihtoehtoja työ-
ajanseurantajärjestelmistä, jotka voisi palvella yritystä paremmin jatkuvasti muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Työ tehtiin toiminnallisena työnä, jossa aluksi tehtiin vaativuusmää-
rittely yrityksessä ja tämän pohjalta kartoitettiin sopivia järjestelmätoimittajia. Vaativuus-
määrittelyn läpäisseet toimittajat kutsuttiin toimittajatapaamisiin, missä he esittelivät järjes-
telmädemojen avulla tuotteitaan. Järjestelmätoimittajia vertailtiin yrityksessä ennalta teh-
dyn pisteytyslomakkeen avulla, joka helpottaisi hankintapäätöstä.  
 
Tärkeimmät valintakriteerit toimeksiantajalle olivat helppokäyttöisyys, työajanseuraaminen, 
integraatiot, käyttökokemus ja raportointi sekä kustannussäästöt verrattuna vanhaan jär-
jestelmään.  
 
Kuusi eri järjestelmätoimittajaa valikoitui alkuseulannasta, jotka pyydettiin toimittajatapaa-
misiin. Näistä kuudesta kolme toimittajaa pääsivät jatkoon, jotka vastasivat ennalta tehtyä 
määrittelyä. Nämä kolme toimittajaa olivat hyvin tasaväkisiä pisteytyslomakkeiden mukaan. 
Vaikka järjestelmätoimittajat olivat hyvin tasaväkisiä, kuitenkin valittu järjestelmätoimittaja 
vastasi parhaiten ennalta tehtyä määrittelyä ja lisäksi työajanseurantajärjestelmään oli 
mahdollista siirtää yritys X:lle tärkeää dataa, joka koettiin erittäin positiiviseksi asiaksi. Tä-
män lisäksi valitun toimittajan järjestelmä mahdollisti kaksisuuntaisen kommunikaatiomah-
dollisuuden työntekijöiden ja esimiesten kesken. Järjestelmä toimii natiivina IOS- ja 
Android sovelluksena toivotulla mobiiliteknologialla, joka myös vaikutti päätöksenteossa. 
Kustannussäästölaskelmissa myös valitun toimittajan säästöprosentti oli suurin, kun sen 
toimintaa verrattiin nykymalliin.  
 
Jatkokehittämisehdotuksina valikoitui 4-V mallin mukaiset seuraavat vaiheet valvonta ja vii-
meistely, jotka olivat rajattu pois opinnäytetytöstä. Näiden vaiheiden toteutus tulisi tehdä 
mahdollisimman läpinäkyvästi, jotta voidaan minimoida muutosvastarinta hankintaproses-
sissa ja itse järjestelmän käyttöönotossa. Tämän avulla voidaan vähentää muutoksen kes-
toa ja nopeuttaa uudelta järjestelmältä saatuja hyötyjä. 
 
Asiasanat 
Tuotantoprosessien tehokkuus, vaativuusmäärittely hankintaprosessissa, tuotantoproses-
sien mittaaminen ja pisteytysmalli. 
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1 Johdanto 

Teknologia on muuttanut maailmaa rajusti ja se on muuttanut myös yritysten näkemystä 

työn tekemisen ajankohdasta ja paikasta. Digitalisaatio on muokannut myös työajanseu-

rannan tarpeellisuutta, kun työtä voidaan tehdä muuallakin kuin itse varsinaisella työpai-

kalla. Työajanseurannalla on tässä keskeinen rooli, jotta yritykset ja työntekijät voivat hyö-

tyä etätyön tarjoamista mahdollisuuksista. (Työterveyslaitos 2020.) 

 

Yritysten työajanseurantaa määrittelee työaikalaki 872/2019. Ennen työajanseurantaa teh-

tiin paperisilla tuntikorteilla ja kellokorteilla. Nykyaikaiset työajanseurantaohjelmat auttavat 

yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa. Työajanseurannan avulla voidaan saada taloudel-

lisia säästöjä, kun yritys pystyy keräämään dataa käytetyistä työtunneista eri projekteissa 

ja työvaiheissa. Näin yritys pystyy tarkastelemaan omaa hinnoittelumalliaan ja tunnista-

maan prosesseja, joita voitaisiin tehokkuutensa puolesta kehittää. (Easoft 2020.)   

 

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä kartoitetaan yritys X Oy:lle modernia nykyaikaista 

työajanseurantaohjelmaa, joka korvaa vanhan järjestelmän.  

 

Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa kartoitetaan mahdollisia järjestelmätoimittajia 

vaativuusmäärittelyn avulla ja valitut toimittajat tullaan asettamaan paremmuusjärjestyk-

seen pisteytysmallia apuna käyttäen. Lisäksi uudesta järjestelmätoimittajasta tullaan teke-

mään esitys yritys X:n johdolle, jossa kuvataan miksi ollaan päädytty tähän järjestelmään 

ja minkälaisia hyötyjä se tuo ja minkälainen vaikutus sillä on kustannussäästömielessä 

verrattuna vanhaan työajanseurantaprosessiin.  

 

1.1 Tavoite ja rajaus 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on löytää yritys X:lle työaikajärjestelmä, joka pal-

velee parhaiten yrityksen tarpeita niin työajanseurannan kuin työvuorosuunnittelun osalta. 

Lisäksi tavoitteena on, että työajanseurantajärjestelmä on käytettävyydeltään mahdollisim-

man helppokäyttöinen ja nykyaikainen tarjoamalla mobiilikäyttömahdollisuuden. Järjestel-

mällä tulee myös olla valmius integraatioon palkkahallinnon kanssa sekä tarjota monipuo-

linen raportointimahdollisuus. 

 

Toiminnallisessa työssä tullaan vertailemaan kuutta työajanseurantajärjestelmätoimittajaa 

peilaten yrityksessä tehtyyn järjestelmän määrittelyvaatimuksiin. Määrittelyvaihe toteute-

taan yrityksen johdon sekä henkilöstöhallinnon ja operatiivisen puolen esimiesten kesken, 

jotka määrittelevät, mitä tarpeita uudelle järjestelmälle on. Määrittelyä varten tutustutaan 
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aiheeseen liittyvään tietoperustaan ja käytetään tätä tietoa hyväksi määrittelyvaatimuk-

sissa. 

 

Toimittajavalinnassa tullaan käyttämään apuna pisteyttämistä. Sen avulla toimeksianta-

jalle tullaan tekemään ehdotus sille sopivimmasta työajanseurantajärjestelmästä. Valitun 

uuden järjestelmän tarkoituksena on korvata vanha järjestelmä ja sen avulla luoda tehok-

kaampi tapa seurata yrityksen eri prosessien tehokkuuksia ja toimintatapoja erilaisten ra-

porttien sekä työajan kohdentamisien avulla.  

 

Opinnäytetyö on rajattu koskemaan vain hankintaprosessin kahta ensimmäistä vaihetta eli 

valmistelua ja valintaa. Toiminnallisen työn produkteina syntyy määrittely, pisteytysvertai-

lutaulukko ja esitysmateriaali uudesta työajanseurantajärjestelmän toimittajasta. Työstä on 

rajattu ulkopuolelle hankintaprosessin seuraavat vaiheet toimittajavalinnan jälkeen kuten 

käyttöönottoprojekti ja sen suunnitelmat sekä toteutuneen projektin seuranta.   

 

1.2 Keskeiset käsitteet 

Tämän opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat tuotantoprosessien tehokkuus, vaativuus-

määrittely hankintaprosessissa sekä tuotantoprosessien mittaaminen mittarointia apuna 

käyttäen ja pisteytysmalli. 

 

Tuotantoprosessien tehokkuus toimii mittarina, jolla voidaan tarkastella tuotettua arvoa ja 

siihen käytettyä panosta, jolloin pystytään arvioimaan tietyn tuotantoprosessin tehok-

kuutta. Tehokkuutta voidaan tarkastella esimerkiksi sen mukaan, mikä on tietyn prosessin 

hyötysuhde tarkastelujakson aikana. (Lönnqvist, Jääskeläinen, Kujansivu, Käpylä, Laiho-

nen, Sillanpää & Vuolle 2010, 78-83.)  

 

Tietojärjestelmän määrittelyllä tarkoitetaan vaatimusten kuvaamista, jossa tulee selville 

toiminnalliset vaatimukset, käyttäjien kuvaus sekä uuden järjestelmän tekniset tarpeet. 

Määrittelyn avulla voidaan esittää toimittajille tarkemmat alustavat määritykset siitä, mitä 

uudelta tietojärjestelmältä halutaan. (Forselius 2013, 30-31.)  

 

Mittaamisella voidaan tarkastella tiettyä kiinnostuksen kohdetta yrityksen liiketoiminnasta. 

Mittareita voidaan käyttää tiettyjen prosessien tuottavuuden tarkasteluun ja ne toimivat 

johtamisen apuvälineenä. Mittareille asetetaan yleensä tietty tavoitearvo, joka reflektoi 

suoraan yrityksen tavoitteisiin ja toimintaan. (Lönnqvist, ym. 2010, 117-120.)  

 

Pisteyttämistä voidaan käyttää apuna tarjousten vertailussa. Pisteyttämiskaavion määritel-

lään hankinnan osalta tärkeimmät asiat mitä uudelta järjestelmätoimittajalta halutaan ja 
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näille jokaiselle kohdalle määritellään painoarvo asteikolla yhdestä viiteen. Näin voidaan 

laskea painotetut pistetulokset jokaiselle toimittajalle tarjousten vertailun helpottamiseksi. 

(Forselius 2013, 90-91.) 

 

1.3 Yritys X:n esittely ja työajanseurantaprosessi  

Yritys X on suomalainen yritys, joka tarjoaa logistiikkapalveluja. Yritys on erikoistunut au-

tojen varaosien varastointiin ja lähettämiseen sekä tarjoamaan kokonaisratkaisuja toimi-

tusketjun osalta. Toimipisteitä yrityksellä on Vantaalla ja Espoossa, jossa työntekijöiden 

määrä yhteensä on noin sata henkeä. Mahdollisten kausivaihteluiden vuoksi voi työnteki-

jöiden määrä vaihdella suurestikin. Yritys X on myös osa isompaa konsernikokonaisuutta, 

jolla on toimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa sekä Baltiassa. (Niemelä 19.01.2020.) 

 

Yrityksen liikeideana on tarjota ajoneuvoalan yrityksille logistiikkapalveluja, jolloin he voi-

vat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Tarjotut logistiikkapalvelut voivat sisältää koko 

toimitusketjun hallinnan tai vain osan siitä. Yrityksen kilpailuetuihin kuuluu niin räätälöidyt 

palvelut, kuin korkea toimitusvarmuus sekä alan ymmärtäminen ja vahva osaaminen lo-

gistiikkapalveluista jo noin sadan vuoden ajalta. (Niemelä 19.01.2020.) 

 

Yritys X:n työajanseuranta on toteutettu 2007-2020 aikana Flexim-työaikajärjestelmällä 

sekä työntekijät ovat täyttäneet paperisen lomakkeen, jolla on seurattu tarkemmin tehtä-

väerottelua. Tätä lomaketta kutsutaan työaikakortiksi (taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Esimerkki Yritys X:n työaikakortista  

 
 

Flexim-järjestelmä toimii yrityksessä pääsääntöisenä työajanseurantajärjestelmänä. Sen 

avulla työntekijät leimaavat itsensä sisään, lounaalle ja ulos sekä voivat käyttää muita 

syykoodeja, joilla voidaan merkitä poissaoloja, sairaslomia sekä ylitöitä. Näitä leimauksia 
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voidaan tehdä yrityksessä sijaitsevilla leimauspäätteillä, joita on kaksi kappaletta. Työnte-

kijöiden leimauksia hyväksyvät esimiehet ja tekevät näihin korjauksia, jos niissä on virhe-

kirjauksia. Näitä virhekirjauksia tapahtuu yrityksessä kuukauden sisällä noin kymmenen 

kappaletta päivässä eli keskimäärin noin kaksisataa virhekirjausta kuukaudessa, jotka 

vaativat esimiehiltä toimenpiteitä. Esimiehet käyttävät näiden korjaamiseen aikaa kuukau-

dessa noin yhden työpäivän verran, jotta koko henkilöstön leimaukset ovat valideja ja ne 

voidaan toimittaa eteenpäin palkanlaskentaan. (Niemelä 19.01.2020.) 

 

 
Kuva 1. Flexim-Työajanseurantaohjelmiston päävalikko  

 

Tehtäväerottelulomakkeet, joihin merkitään mitä työtehtäviä työntekijät ovat tehneet kulu-

vana päivänä, täytetään työntekijöiden toimesta päivän päätteeksi. Lisäksi lomakkeeseen 

tulee merkata työntekijän nimi ja päivämäärä raportoinnin helpottamiseksi. Täytetyt tunti-

kortit kerätään seuraavana päivänä ja tallennetaan valmiiseen Excel -pohjaan, jolla mita-

taan eri työtehtävien tehokkuuksia. Esimiehet seuraavat tämän avulla, miten eri työtehtä-

vien tehokkuudet vaihtelevat tietyn mitatun ajanjakson sisällä sekä millä tasolla työntekijöi-

den henkilökohtainen työn tekemisen tehokkuus on. (Niemelä 19.01.2020.) 

 

Taulukko 2. Esimerkki työtehtäväseurantataulukosta Excelissä 
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Tämän toiminallisen työn tavoitteena on löytää yritys X:lle työajanseurantajärjestelmä, 

joka pitää sisällään nämä taulukko 2 mukaiset tuntikorttikirjaukset ja sitä kautta vapauttaa 

aikaa muihin tehtäviin niin esimiehiltä kuin työntekijöiltäkin. Lisäksi uuden järjestelmän 

avulla halutaan parantaa raportoinnin luotettavuutta ja tehdä näiden käyttämisestä mah-

dollisimman helppoa. 

 
Kuvio 1. Yritys X:n mukainen prosessikuvaus työaikakirjauksien kulusta palkanlaskentaan. 

 

Kuten kuvio 1 osoittaa yritys X:n työaikakirjausten prosessi on hyvin aikaa vievä ja altis 

virhekirjauksille. Tämän takia siitä saatua dataa ei voida pitää erityisen relevanttina. Kun 

yritys käyttää tätä työajankirjausmenetelmää, siitä kerätyn ja analysoidun datan jalostami-

nen päätöksentekoon ei ole luotettavaa. (Niemelä 19.01.2020.) 

  

Työntekijän 
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eri työtehtävät 
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lomakkeelle 
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lomakkeiden 
tarkastus ja 
tietojen 
syöttäminen 
seuranta 
exceliin

Flexim
kirjausten 
korjaaminen 
järjestelmään 
tehtyjen 
tuntien 
mukaan

Flexim ja 
työtehtävä 
excelin
täsmäyttämin
en

Fleximistä
palkkatiedot 
palkanlaskent
aan ja 
mahdolliset 
bonukset 
työtehtävä 
excelin
mukaan 
Mepco-
ohjelmaan, 
joka toimii 
palkanlaskent
aohjelmana 
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2 Työaikajärjestelmät ja työajankirjanpito 

Tässä luvussa käsitellään työaikalakia ja sen kirjanpitovelvollisuutta sekä työajanseuran-

taa.  

  

2.1 Työaikalaki 

Työaikalaki määrittää työnantajan seuraamaan työntekijän tehtyjä tunteja yrityksessä ja 

sen perusteella suorittamaan korvaus työntekijäkohtaisesti. Työaikalaissa määrätyn työai-

kakirjanpidon mukaan sen täytyy sisältää säännöllisen työajan tehdyt tunnit, sunnuntaina 

tehdyt tunnit ja lisätyötunnit. Näitä kirjattuja työaikalain vaatimia raportteja tulee säilyttää 

työaikalain mukainen aika. (Työaikalaki 872/2019) 

 

Työaikalain mukaan ”Työaikaa on työhön käytetty aika ja aika, jolloin työntekijä on velvolli-

nen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä.”. Tälle ajalle on määritelty enim-

mäistyöaika, jota tarkastellaan päivä- ja viikkokohtaisesti. Työaikalaissa on myös määri-

telty työvuorojen väliin kuuluvat lepoajat sekä ylityötä koskevat määritykset. (Työaikalaki 

872/2019)  

 

Työaikana työntekijän tulee olla työnantajan käytettävissä hänelle ennalta määrätyssä työ-

paikassa työsopimuksen mukaan tai muussa paikassa, jos etätyömahdollisuus on ole-

massa. Lisäksi eri alojen työehtosopimuksissa on kirjattu paikallisia säädöksiä työajasta. 

Työnantajan tulee noudattaa näitä säädöksiä työajasta työehtosopimuksien ja työaikalain 

mukaan. Työehtosopimuksissa olevat paikalliset säädökset eivät voi kuitenkaan olla työai-

kalakia huonompia. Työaikalaki koskee kaikkia työntekijöitä paitsi sitä ei yleensä sovelleta 

johto- ja esimiesasemassa työskenteleviin. (Työaikalaki 872/2019) 

 

Vuoden 2020 alusta astui voimaan uusi työaikalaki. Edellinen oli asetettu vuonna 1996, 

joten muutos on ollut erittäin ajankohtainen, kun työ -ja vapaa-aika ovat nykymaailmassa 

entistä lähempänä toisiaan (Ketola 8.1.2020.) Uudella työaikalailla halutaankin vastata 

työelämässä tapahtuneeseen muutokseen, mitä on tapahtunut 20 vuoden aikana sen jäl-

keen, kun edellinen työaikalaki on säädetty (Ketola 8.1.2020). Uuden työaikalain tuomia 

muutoksia ovat esimerkiksi muutos joustotyöaikaa kohtaan sekä työaikapankin käyttö. 

Näillä muutoksilla halutaan joustavammat työaikajärjestelyt, jolloin on mahdollista helpom-

min sovittaa yhteen työ -ja vapaa-aikaa. Joustotyöajalla tarkoitetaan työskentelyä, jossa 

työntekijä itse määrittää oman työaikansa sijoittelusta omien tarpeidensa mukaan. Sään-

nöllisen työajan, mikä on sovittu työnantajan kanssa viikkotasolla, tulee kuitenkin täyttyä ja 

tämä on kuitenkin enintään 40 tuntia viikossa. Joustotyö on erikseen sovittava sopimus 
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työnantajan ja työntekijän kanssa. Sopimuksessa tulee määritellä viikonpäivät, joille sijoi-

tetaan joustava ja kiinteä työaika sekä siinä pitää sopia viikkolevosta työaikalain mukai-

sesti. Työaikapankkia voivat nyt uuden työaikalain mukaisesti käyttää kaikki työnantajat, 

joilla liukumamahdollisuus on käytössä. Työaikapankin tarkoituksena on luoda yritysten ja 

työntekijöiden käyttöön järjestelmä, jossa työntekijän työaikaa voidaan säästää. Lisäksi 

työaikapankkiin voidaan lisätä ansaittuja vapaita tai rahamääräisiä etuuksia, joita voidaan 

muuttaa ajaksi. Työaikapankkia voi kasvattaa kalenterivuoden aikana maksimissaan 180 

tuntia, mutta se ei saa olla enemmän kuin puolen vuoden kertymä, joka vastaa siltä ajalta 

tehtyä työaikaa. Työntekijä voi käyttää työaikapankissa olevia saldojaan vähintään kaksi 

viikkoa kalenterivuoden aikana, mutta jos saldoja on kertynyt yli kymmenen viikkoa, tulee 

hänen olla mahdollisuus käyttää siitä vähintään viidesosa. Työnantajan tulee antaa työn-

tekijälle vapaata edellä mainitun mukaisesti seuraavan kuuden kuukauden aikana työnte-

kijän vaatimuksesta. Lisäksi jos työnantaja on määrittänyt pidettävän vapaan ajankohdan, 

voi tällöin työntekijä vaatiessaan saada myös vapaan suuruuden korvauksen rahana. 

(Työaikalaki 872/2019) 

 

2.2 Työajanseuranta työaikajärjestelmillä 

Työaikakirjanpitoa voidaan helpottaa työaikajärjestelmillä, joiden avulla voidaan tehdä lain 

vaatimat merkinnät työajasta ja lisäksi sen avulla voidaan tarkastella yrityksen omien käy-

täntöjen seuraamista työajankäytön suhteen. (Duunitori 2017) 

 

Työaikajärjestelmillä seurattiin aikaisemmin sisään- ja ulosleimauksia sekä ylitöitä, jotta 

palkat saatiin maksettua oikein. Nykypäivänä työajanseuranta on kehittynyt huomattavasti 

digitalisaation kehittymisen vuoksi, sen avulla voidaankin nyt kohdentaa tehtyjä tunteja 

esimerkiksi eri työtehtäville, projekteille ja asiakasryhmille (Rauhala 14.1.2019). Larikan 

(2018) mukaan yrityksen päätöksenteko on helpottunut tämän avulla. Nykyään voidaan 

tarkastella eri raporttien muodossa tiettyihin työtehtäviin käytettyä aikaa tai miten asiakas-

ryhmien välillä on eroja käytetyissä työtunneissa. Näiden nykyaikaisten työaikajärjestel-

mien siirtyminen mobiileilla viestintävälineillä käytettäväksi on helpottanut työntekijöiden 

työtuntien kirjaamista eri projekteille tai työtehtäville. Lisäksi näillä mobiilisilla viestintälait-

teilla voidaan tuoda työvuorosuunnittelu työntekijän nähtäville ja siihen voidaan kirjoittaa 

lisätietoja työtehtävän sisällöstä, lähettää viestejä puolin ja toisin sekä sen avulla voidaan 

hallita paremmin vuokratyövoimaa tarjoamalla työvuoroja suoraan mobiilisovelluksen 

avulla. (Larikka 4.1.2018.) 

 

Työaikalaissa on määritelty, että työnantajayrityksen on pidettävä kirjaa työajoista. Tehtyjä 

tunteja voidaan seurata erinäköisillä työajanseurantajärjestelmillä, jolloin lain velvoittama 
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seuranta on helpompi toteuttaa tehtyjen tuntien osalta. Työajanseurantajärjestelmät pa-

rantavat yritysten työntekijöiden reaaliaikaista työajanseurantaa ja tällöin työnantajat voi-

vat kyseisten järjestelmien avulla siirtää tehdyt tunnit palkanlaskentaan niin tuntityöläisten 

kuin kuukausipalkkalaistenkin osalta. Yritykset voivat seurata järjestelmän avulla noudat-

taako työntekijä sovittuja työaikoja ja he voivat myös kohdentaa tehtyjä tunteja omien 

mieltymyksiensä mukaan. (Duunitori 2017.) 

 

Suomessa työajanseuranta on tullut tärkeäksi osaksi työelämää teollistumisen myötä. Kun 

työstä tuli enemmän nykypäiväisempää, haluttiin varmistaa, että palkat maksetaan oikein 

tehtyjen tuntien perusteella. Tähän työajanseurantaan yrityksille toi helpotusta työajanseu-

rantajärjestelmät, joita toteutettiin ennen esimerkiksi kellokorteilla. 1990-luvulta alkaen työ-

ajanseurantajärjestelmät ovat enemmänkin digitaalisia järjestelmiä. Näiden avulla leimaa-

minen on helpottunut huomattavasti ja työntekijät voivat leimata itsensä töihin eri osa-alu-

eille, esimerkiksi tauoille ja ylitöille. Näitä leimauksia voidaan tehdä mobiilisti ja riippuen 

järjestelmistä on mahdollista jopa määrittää GPS-signaalin avulla tietty alue, minkä sisällä 

voidaan tehdä leimauksia väärinkäytöksien minimoimiseksi. Tämä auttaa työnantajaa ra-

portoimaan palkanlaskentaan oikein kirjatut tunnit jo valmiiksi oikeassa muodossa lisätöi-

den ja ylitöidenkin osalta. Näin voidaan varmistaa, että palkat maksetaan oikein ja yritys 

saa myös kallisarvoista dataa siitä, mihin ja milloin, sekä kuinka paljon työntekijät käyttä-

vät työaikaansa. Tämän avulla yritys voi esimerkiksi laskuttaa jotain tiettyä asiakkuutta tai 

projektia. (Duunitori 2017.)  

 

Töitä voidaan tehdä etänä hyvinkin paljon vuoden 2020 työaikalain myötä, minkä vuoksi 

työajanseurantajärjestelmät mahdollistavat yritystä pitämään kirjaa näistä tehdyistä tun-

neista. Työajanseurantajärjestelmien avulla voidaan helpommin muuttaa laskentasääntöjä 

uuden lain mukaan ja näin yritys voi vastata uuden lain vaatimuksiin ja erilaisiin muutos-

tarpeisiin (Loginets 2020). 
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3 Työaikajärjestelmän hankinta 

Kun yrityksessä tehdään päätös aloittaa uuden järjestelmän hankinta, käynnistää se täl-

löin hankintaprosessin. Tämän prosessin ensimmäinen vaihe on tarkastella yrityksen tar-

peita, jotta voidaan selvittää kaikki ne tarpeet, mitä uudelta järjestelmähankinnalta halu-

taan. Samalla tulee miettiä, miten hankinta tukee yrityksen strategiaa ja analysoida tämä 

tarkasti sekä miettiä myös tulevaisuutta, jotta voidaan saada selville mitä mahdollisesti yri-

tys haluaa tai tarvitsee uudelta järjestelmältä tulevaisuudessa (Logistiikanmaailma 2019).  

 

 
Kuvio 2. Hankinnan kokonaiskuva (mukaillen Forselius 2016, 20)  

 

Kuvio 2 mukaisesti tietojärjestelmän hankintaprosessi voidaan jakaa eri vaiheisiin ja ha-

vainnollistaa näiden välisiä yhteyksiä. Ensimmäinen vaihe on suunnittelu, johon kuuluu 

strateginen suunnittelu ja vuosisuunnittelu. Toisena vaiheena on toiminnan kehittäminen, 

jolla kuvataan yleensä toiminnallisten prosessien muutoksia. Kolmantena vaiheena on itse 

tietojärjestelmän hankinta, johon kuuluu niin ohjelmistojen hankinta kokonaisuus sekä 

muut tietotekniikkahankinnat.  

 

3.1 Tietojärjestelmän hankintaprosessi   

Hankintaprosessi voidaan jakaa neljään osioon kuvio 3 4V-mallin mukaisesti. Ensin on 

hankinnan valmistelu, jossa tehdään valmistelun yleiskuvaus ja käynnistys, määrittelypro-

sessi ja hankintaprosessin läpiviennin suunnittelu. Toisena on ohjelmistoratkaisun ja toi-

Strateginen suunnittelu
Suunnittelu

Vuosisuunnittelu

Toiminnan Toiminnan muutos
kehittäminen

Ohjelmisto- 
ratkaisun ja
toimittajan Valvonta Viimeis-
valinta tely

Ohjelmis- Inves- Valmis-
Tieto- tojen toinnin telu
järjestelmän hankinta valmis- Valmis 
hankinta telu ohjelmiston

valinta
Toimitusprojektien ohjaus

Systeemityö

Muut Laitteistojen hankinta
tieto-
tekniikka Jatkuvien palveluiden hankinta
hankinnat
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mittajan valinta, joka sisältää tarjouspyynnön sisällön valmistelun, laadinnan sekä toimitta-

misen. Kolmantena on valvonta, jonka tarkoituksena on valvoa ohjausryhmän tai johtoryh-

män toimesta projektin menestyksellistä toimintaa. Neljäntenä osiona on viimeistely. Tä-

män tarkoituksena on tehdä valitun järjestelmän käyttöönotto. Lisäksi tässä vaiheessa tar-

kastellaan hankintaprosessin kulkua ja tehdään loppuraportti, jossa käydään läpi projektin 

tavoitteet ja sen eteneminen. Lisäksi tarkastellaan, vastasiko projekti alkuperäisiä tavoit-

teita (Forsius 2013, 19-24). Tässä opinnäytetyössä on jätetty kolmas ja neljäs vaihe pois 

rajauksen mukaisesti, joka on esitetty kuviossa 3 punaisella katkoviivalla.  

 

 
Kuvio 3. Tietojärjestelmän hankintaprosessi (mukaillen Forselius 2016, 10)  

 

3.2 Hankinnan valmistelu  

Hankinnan valmistelulla tarkoitetaan hankinnan suunnitelman tuottamista siitä, miten uu-

den tietojärjestelmän hankinta tullaan toteuttamiaan. Hankinnan valmistelussa on mukana 

toimeksiantajayritys ja ohjauspäätöksien tekijä sekä projektihenkilöt. Projektipäällikkö pro-

jektiryhmän kanssa toimivat valmistelun laatijoina. Valmistelu lähtee liikkeelle kuvio 4 mu-

kaisesti kehittämistarpeen tunnistamisesta ja esimerkiksi hankesalkut ovat liiketoiminnan 

kannalta tähän sopivia työkaluja esiin tulleiden kehityssuunnitelmien koostamiseen. Han-

kesalkkuun merkityt asiat määritellään yleensä tärkeysjärjestykseen, jotta ne palvelevat 

yrityksen strategiaa mahdollisimman hyvin. Kehitysehdotuksia ei välttämättä aina voida 

aloittaa heti liittyen sen vaatimiin resursseihin. (Niskanen 2016, 21-30.)  

 

Hankesalkusta valitulle kehittämistoimenpiteelle määritellään toimintasuunnitelma ja mah-

dollinen budjetti sen käytettäväksi. Tämän jälkeen määritellään hankkeelle projektipääl-

likkö, joka koostaa hankkeelle projektiryhmän, joka pystyy yhdessä toteuttamaan projektin 

4V VALMISTELU VALINTA VALVONTA VIIMEISTELY

Valmistelun Tarjouspyynnön Hankinnan
H käynistys laadinta päättäminen
A
N Järjestelmä vaati- Tarjouksen Ohjausryhmä- Kokemusten 
K muksien määrittäminen laadinta päätökset kerääminen
I
N Perusarkkitehtuurin Tarjousten Edistymisraprotti Käyttöönotto
N suunnittelu vertailu
A
N Hankinnan Hankintapäätös TOTEUTUSPROJEKTIEN OHJAUS

mitoitus
O Johtoryhmä- Projektin lopetus
H Läpiviennin Sopiminen päätökset
J suunnittelu
A Edistymisraportti
U Hankintasuunnitelman Projektisuunnittelu
S viimeistely

Systeemityö
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menestyksekkäästi ennalta tehdyn projektisuunnitelman mukaisesti. (Forselius 2013, 27-

29.) 

 

Määrittelyprosessi on vaatimusten kirjaamista ylös siitä, mitä uudelta tietojärjestelmältä 

halutaan. Määrittelydokumenttiin kuvataan kaikki ne järjestelmätoiminnot niin, että kaikki 

osapuolet saavat riittävän ymmärryksen, mitä asioita uudelta järjestelmältä halutaan. Tätä 

ymmärrystä voidaan lisätä kuvaamalla dokumentissa määritellyt asiat mahdollisimman tar-

kasti teknisineen vaatimuksineen kuin myös laatuvaatimuksineen. (Forselius 2013, 30-

31.) 

  

 
Kuvio 4. Hankinnan valmistelu (mukaillen Forselius 2013, 25) 

 

3.3 Ohjelmistoratkaisun ja toimittajan valinta 

Tähän toiseen vaiheeseen kuvio 3 4V-mallin mukaisesti kuuluu valintavaiheen käynnistä-

minen. Tämän tehtävän tarkoituksena on alkaa laatia tarjouspyyntöä eri toimittajille, jotka 

ovat valikoituneet edellisen osion hankinnan valmistelun yhteydessä. Tarjouspyyntöä laa-

dittaessa tulee hyvin ilmi, onko valmisteluvaihe kuvio 5 mukaan tehty riittävällä tarkkuu-

della, koska samoja asioita kirjataan tarjouspyyntöön kuin mitä on määrittelydokumenttiin 

kirjattu (Forselius 2013, 72-74). 

 

Tarjouspyyntöjen lähetyksen jälkeen prosessi siirtyy toimittajaehdokkaille, jotka tekevät 

tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen heidän tuottamastaan ohjelmistoratkaisusta. Saatu-

jen tarjouksien jälkeen projektiryhmä koostaa kaikki tarjoukset yhteen dokumenttiin niin 

että ne ovat vertailukelpoisia. Tässä dokumentissa tulisi tulla esille mahdolliset puutteet, 

ennalta tehdyn määrittelyn pohjalta sekä mahdollisimman tarkka hintavertailu.  

Forseliuksen (2013, 88) mukaan vertailudokumenttiin tulee laittaa toimittajat paremmuus-

järjestykseen esimerkiksi pisteytyslomaketta apuna käyttäen. Lisäksi tästä dokumentista 

karsitaan pois ne toimittajat, jotka eivät vastaa määrittelyä, jos sillä nimenomaisella kritee-

rillä on ehdoton vaatimus.  
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Hankintapäätös syntyy valitsemalla toimittajavertailussa parhaan tarjouksen tehnyt toimit-

taja, joka vastaa ennalta tehtyä määrittelyä. Valitusta toimittajasta tehdään yrityksen joh-

dolle hankintapäätösesitys, jossa kuvataan, millä perusteilla se erottuu muista hyödyk-

seen ja mitä hyötyjä se tuo yritykselle. Tässä esityksessä kuvataan myös investointilas-

kelma tukemaan päätöstä, ja lisäksi mahdollisten riskien yhteenveto voidaan esitellä sa-

massa esityksessä. (Forselius 2013, 71-98.) 

 

 
Kuvio 5. Valintaprosessin askeleet (mukaillen Forselius 2013, 72) 

 

3.4 Hankintaprosessin valvonta 

Tietojärjestelmän onnistuneeseen hankintaan kuuluu valvonta. Valvontavaiheen tarkoituk-

sena on varmistaa, että hankintasuunnitelma etenee projektisuunnitelman mukaisesti. 

Tämä vaihe hankintaprosessissa on erityisen tärkeä, koska siinä edellytetään prosessista 

vastaavia päätöksentekijöitä tarttumaan rohkeasti prosessin kulkuun vaikuttaviin asioihin. 

Tietojärjestelmän hankintaprosessin valvontaa suoritetaan kuvio 6 mukaan kahdella pää-

tasolla. Ohjausryhmän vastuulla on koko hankintaprosessin vastuu ja projektin johtoryh-

mällä toimitusprojektin eri vaiheet. Näiden kahden päätason tekijän tulee olla suunnitel-

mallisesti keskenään vuorovaikutuksessa, jotta valvonta toteutuu riittävällä tasolla. (Forse-

lius 2013, 101.) 
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Kuvio 6. Hankintaprosessin valvontavaihe (mukaillen Forselius 2013, 101) 

 

Kuviossa 6 on esitelty vain tietojärjestelmän hankintaprosessin kannalta oleellisimmat ryh-

mät ja näiden välillä kulkevat tietovirrat, joiden avulla voidaan tehdä valvontaa sekä ohjata 

ja tehdä ratkaisevia päätöksiä hankintaprosessin osalta. Tästä on jätetty ulkopuolelle ul-

koiset toimijat, joita ovat esimerkiksi tietojärjestelmien asiantuntijat, käytettävyysasiantunti-

jat ja muut laadunvarmistukseen liittyvät osapuolet. (Forselius 2013, 101-105.)  

 

3.5 Hankintaprosessin viimeistely 

Tietojärjestelmän hankintaprosessin viimeisenä vaiheena kuvio 2 mukaan on viimeistely. 

Tällä vaiheella halutaan koota yhteen kaikki hankintaprosessin eri vaiheista saadut koke-

mukset ja varmistaa, että kyseinen prosessi on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. 

Tässä vaiheessa tehdään myös hankitun järjestelmän käyttöönotto. (Forselius 2013, 107.) 

 

Kuvio 7 osoittaa hankintaprosessin viimeistelyn vaiheet. Projektipäällikkö kerää yhteen 

loppuraportin luonnokseen kaikki saadut kokemukset, joita verrataan projektisuunnitel-

maan ja näin muodostetaan kirjallinen raportti projektin arvioinnista. Projektin johtoryhmä 

lisää toimitettuun loppuraporttiluonnokseen mahdollisia lisäyksiä ja muutoksia, jotka kirjoi-

tetaan puhtaaksi loppuraporttiin. Ohjausryhmä käy lopuksi viimeistellyn loppuraportin läpi. 

Sen tarkoituksena on saada kallisarvoista palautetta yritykselle ja samalla se toimii oppi-

mismateriaalina, jotta jatkossa voidaan parantaa hankintamenettelyä. (Forselius 2013, 

12.) 
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Kuvio 7. Hankintaprosessin viimeistely (mukaillen Forselius 2013, 106) 
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4 Uuden työaikajärjestelmän kartoittaminen  

Tässä toiminnallisessa työssä kartoitettiin yritys X Oy:lle uusi työaikajärjestelmä 03.01-

20.04.2020 aikana. Tässä luvussa kuvataan projektin johtamista, tavoitteen määrittelyä 

uudelle työaikajärjestelmälle, valintamenettelyä ja toimittajien valintaa.  

 

4.1 Projektin johtaminen 

Mäntynevan (2016, 32) mukaan projektille merkitään yleensä tietty henkilö hoitamaan pro-

jektipäällikön tehtäviä, joka on projektin keskeinen toimija. Hänen rooleihinsa kuuluu toi-

mia projektiryhmän vetäjänä sekä toimia asiantuntijana, jos projektille on tarpeen tehdä 

määrittely. Lisäksi hän toimii asiakasyhteyshenkilönä, jolloin hän on linkkinä projektiyrityk-

sen ja toimittajan välillä. Hankintaprojekteissa hän on myös tilaajan roolissa, jolloin hänen 

toimenkuvaansa kuuluu toimia sopimuksissa sekä alihankinta-asioissa. Projektipäällikön 

yksi suurimmista tehtävistä on vastata tiedottamisesta. Tällöin hänen tehtävänään on var-

mistaa, että projektiryhmällä on tarvittava informaatio käytössään projektin tekemistä var-

ten. Lisäksi tiedon kulkeminen eri sidosryhmien välillä on hänen vastuullaan, myös tiedon 

vieminen oman organisaation sisällä johdon ja ohjausryhmien välillä kuuluu hänen toimen-

kuvaansa. (Mäntyneva 2016, 31-32.)  

 

Yritys X Oy:n uuden työaikajärjestelmäprojektin aloittamispäätöksen jälkeen määriteltiin 

projektiryhmä sekä projektipäällikkö, joka on vetovastuussa projektista, aikataulutuksista 

ja siitä että projektiryhmä saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Projektiryhmä koostui yritys 

X:n liiketoimintapäälliköstä, talous- ja HR- johtajasta sekä operatiivisen puolen esimie-

hestä, jonka tehtävänä oli toimia projektipäällikkönä.  

 

Projektipäällikön keskeisimmäksi tehtäviksi voidaan nostaa toimiminen projektiryhmän ve-

täjänä. Tähän kuuluu projektin aikataulutuksen suunnittelu, joka hyväksytetään ohjausryh-

mällä tai yrityksen johdolla. Tämän vaiheen hyväksynnän jälkeen alkaa itse projektin to-

teuttaminen. (Mäntyneva 2016, 20.) Mäntynevan (2016, 34) mukaan projektipäällikön teh-

tävänä on saada projektiryhmä toimimaan mahdollisimman tehokkaasti, jotta tulostavoit-

teet saavutetaan. Projektiryhmän sitouttaminen onkin tärkeässä roolissa, jotta edellä mai-

nitut asiat voidaan saavuttaa. Menestyksellisen projektin johtamisessa onkin yleensä tun-

nuspiirteinä hyvin kontrolloitu projektisuunnitelma, jossa seurataan projektin etenemistä ja 

raportoidaan päätetyistä asioista ja vastuutetaan oikeat henkilöt hoitamaan tehtäviä anne-

tun aikataulun mukaisesti. (Mäntyneva 2016, 32-39.) 
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Projektijohtamisessa voidaan käyttää apuna Gantt-kaaviota projektisuunnitelman luomi-

sessa ja seurannassa. Gantt-kaavion kehitti Henry Gantt 1910-luvulla Yhdysvalloissa, jol-

loin hän toimi insinöörinä ja keksijänä (Project Manager 2020). Gantt-kaavion tarkoituk-

sena on laittaa ylhäälle vaaka- akselille aikajana, millä halutaan kuvata projektin kestoa, ja 

vertikaaliselle akselille vasempaan laitaan tehtäviä, joita halutaan seurata. Janalla voidaan 

merkitä tehtävän kestoa ja näin kuvata tehtävän vaativuutta. Lisäksi kaaviossa on yleensä 

merkintä nykyhetkestä ja janoja kuvataan eri väreillä sen mukaan, miten ne ovat edisty-

neet aikataulun mukaisesti. (Lööw 2002. 69-71.)  

 

Yritys X:n työaikajärjestelmäprojektissa käytettiin kuvio 8 mukaista Gantt-kaaviota osoitta-

maan projektin kulkua. Projektin aikatauluttaminen Gantt-kaaviota apuna käyttäen helpotti 

hahmottamaan projektin kestoa ja tehtäviä jotka tulisivat viemään eniten aikaa vaativuuk-

siensa vuoksi. 

 

 
Kuvio 8. Yritys X:n työaikajärjestelmäprojektin aikataulu kuvattuna Gantt-kaaviolla  

 

Vesiputousmalli on yksi tapa monien muiden joukossa projektin johtamiseksi (Wood 

7.7.2019). Tämän mallin on luonut 1960-luvun lopussa Winston W. Royce. Hänen luo-

maansa mallia voidaan pitää ensimmäisenä projektinhallintamallina (Artemisagile 2016). 

Vesiputousmallissa on kuvattuna projektin elinkaari lineaarisesti, jossa on kuvattuna 

yleensä vähintään viidestä kahdeksaan kohtaa. Näitä voivat olla esimerkiksi tässä opin-

näytetyössä käytetty liite 1 mukainen vaativuusmäärittely, jossa on kuvattuna yritys X:n 

vaatimukset projektin lopputulokselta niin teknisen toteutuksen kuin käytettävyydenkin 

osalta. Näitä kuvataan yleensä järjestelmävaatimuksina ja ohjelmistovaatimuksina. Seu-

raavana vaiheena oli tehdä kuvio 9 mukaisesti toimittajakartoitus mahdollisten toimittajien 

Työaikajärjestelmäprojektin aikataulu
Viikko 4

JAKSOT
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Aloituspalaveri 47 1 47 1 100 %

Projektiryhmän 
aikataulutus

48 1 47 1 100 %

Työaikajärjestelmiin 
tutustuminen

48 2 47 2 100 %

Talviloma 50 1 50 1 100 %

Valmistelun käynnistely 1 1 1 1 100 %

Järjestelmävaatimuksien 
määrittely

1 3 1 3 100 %

Korjausten tekeminen 
palautteen mukaan

4 1 4 1 100 %

Määrittelytiedoston 
viimeistely

4 1 4 1 100 %

Toimittajien valinnat 5 1 5 1 100 %

Kutsut 5 1 5 1 100 %

Toimittaja neuvottelut 6 2 6 2 100 %

Pisteyttäminen 8 1 8 1 100 %

Toimittaja yhteenvedot 8 1 8 1 100 %

Lisäselvityspyynnöt 
toimittajille

9 1 9 1 100 %

Toimittajavertailun 
tekeminen

10 1 11 1 100 %

Valintaehdotus 10 1 11 1 100 %

Johtoryhmän kokous 11 1 11 1 100 %

Lisäselvitykset 
johtoryhmältä

11 1 11 1 100 %

Lopullinen valintaehdotus 12 2 12 2 100 %

Projektiryhmän uudelleen 
määrittely jatkon kannalta

14 1 14 1 100 %

% valmiina (yli suunnitellun)

TEHTÄVÄ
SUUNNITELTU 

ALOITUS
SUUNNITELTU 

KESTO
TODELLINEN 

ALOITUS
TODELLINEN 

KESTO
PROSENTTIA 
VALMIINA

Suunniteltu kesto Todellinen aloitus % valmiina Todellinen (yli suunnitellun)
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osalta. Tämän jälkeen kaikki työaikajärjestelmän toimittajat tavattiin ja heille lähetettiin etu-

käteen liite, jossa kuvattiin yritys X:n tahtotilaa uudelta järjestelmältä (liite 2).  Seuraavaksi 

tehtiin alustava selvitys siitä, vastasiko heidän järjestelmänsä yritys X:n määrittelyä, ja jos 

puutteita havaittiin, niin heidän kanssaan ei jatkettu neuvotteluja tämän projektin osalta. 

Kaikki toimittajat arvioitiin pisteytysmallin mukaisesti, joka oli ennalta suunniteltu liitteen 3 

mukaisesti määrittelyä apuna käyttäen. Tämän pohjalta tehtiin ehdotus (liite 4) yritys X:n 

johtoryhmälle toimittajasta, joka soveltuisi parhaiten toimimaan yritykselle järjestelmätoi-

mittajana työaikaseurannan osalta.

Kuvio 9. Työaikajärjestelmänhankinnan projektin toteutusaskeleet 

 

4.2 Uuden työaikajärjestelmän vaatimukset 

Kuvio 10 mukaisesti vaativuusmäärittely (liite 1) tehtiin yhdessä muun projektiryhmän 

kanssa tammikuussa 2020. Määrittelyssä nousi esille viisi pääkategoriaa, jotka ovat järjes-

telmän käyttäminen, työajanseuranta, integraatiot ja käyttökokemus sekä raportointi. Mää-

rittelyä lähdettiin rakentamaan uuden tahtotilan hahmottelulla siitä, mitä asioita yritys ha-

luaa uudelta työajanseurantajärjestelmältä. Ensiksi jokainen projektiryhmäläinen kokosi 

omia mietteitään ylös ja sen jälkeen kaikkien ajatukset koostettiin yhteen dokumenttiin, 

jossa ne jaoteltiin eri otsikoiden alle ja päällekkäisyydet poistettiin. Tämän ryhmittelyn jäl-

keen projektiryhmä valikoi tästä dokumentista asiat, jotka koettiin tärkeiksi yrityksen kan-

nalta uuden järjestelmän vaativuusmäärittelyyn.  

 

Vaativuusmäärittely jaettiin viideksi osa-alueeksi kuvion 10 mukaan, joita oli järjestelmä-

käyttäminen, työajanseuranta, integraatiot ja käyttökokemus sekä raportointi. Näitä osa-

alueita kuvataan alla vaativuusmäärittelyn pääkategorioina. 

Esiselvitys Määrittely Suunnittelu Toimittajata
paamiset Pisteytys Toimittajav

alinta
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Kuvio 10. Yritys X:n työajanseurantaohjelmiston vaativuusmäärittelyn pääkategoriat.  

 

Yhdeksi pääkategoriaksi nousi järjestelmäkäyttäminen erityisesi mobiilikäyttämisen näkö-

kulmasta. Uudelta työaikajärjestelmältä haluttiin mahdollisuutta tehdä työaikakirjauksia 

mobiilisti ilman, että niiden tekeminen olisi sidottu johonkin tiettyyn päätelaitteeseen, johon 

käydään tekemässä leimauksia. Lisäksi ohjelmalta haluttiin työvuorosuunnittelua ja että 

käyttäjien taakse voidaan rakentaa henkilöiden roolituksia. Myös viestintä koettiin tär-

keänä asiana. Uudelta työaikajärjestelmältä toivottiin mahdollisuutta viestiä työntekijöiden 

kanssa avoimista työvuoroista. Lisäksi toiveena oli mahdollisuus toimittaa työntekijöille 

mahdollisia työohjeistuksia viestintäsovelluksella. 

 

Toisena pääkategoriana oli työajanseuranta kuvio 10 mukaisesti ja sen alakategoriana 

muun muassa työaikalaki, sekä laissa mainitut vaatimukset raportoinnin ja arkistoinnin 

osalta. Lisäksi työaikapankkitoiminnon mahdollistaminen oli yritykselle tärkeää. Työaika-

pankkitoiminto mahdollistaa plussatunti- ja miinustuntikertymän seurannan, mikä parantaa 

työntekijöiden työtyytyväisyyttä mahdollisen liukuman käytöllä. Työajanseurannan alla on 

myös TES-tulkinta, jossa on tarkoitus määrittää yrityksessä käytettävän työehtosopimuk-

sien määrittelyt.  

 

Projektin suunnitteluvaiheessa integraatioiden mahdollistaminen palkkahallintoon ja henki-

löstöhallinnan järjestelmiin koettiin myös tärkeäksi pääkategoriaksi. Tällä haluttiin varmis-

taa helpon tiedon siirtyminen palkkahallinnon ja työajanseurantaohjelman välillä. Lisäksi 

määrittelyyn haluttiin miettiä tulevaisuutta varten mahdollisuuksia myös muita integraatiota 

varten. Määrittelyssä pidettiinkin tärkeänä, että uudella järjestelmällä on mahdollisuus oh-

jelmointirajapinnoille (API).  

 

Kuvio 10 mukaisesti neljäntenä pääkategoriana oli käyttökokemus. Tämän kategorian alle 

oli määritelty työajanseurannan helppokäyttöisyyden osa-alueita kuten leimausten korjaa-

minen, omien tietojen seuranta ja tuntien kohdistaminen tietyille työtehtäville tai projek-

Käyttäminen

• Mobiili/Pääte
• Automaatiot
• Viestintä
• Henkilöiden roolitus
• Työvuorosuunnittelu

Työajanseuranta

• Työaikalaki
• TES
• Ylityötulkinnat
• Lakisääteinen 

raportointi ja 
arkistointi

• Tietoturva
• Työaikasaldot

Integraatiot

• Palkkatiedot
• Muut mahdolliset 

järjestelmät

Käyttökokemus

• Helppokäyttöisyys
• Leimausten 

korjaaminen
• Omien tietojen 

seuranta
• Tuntien kohdistaminen
• Hyväksyntä

Raportointi

• Erittely leimauksista
• Tiedon 

siirto/Liitettävyys
• Työtehtävä erottelu
• Reaaliaikaisuus
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teille sekä tuntimerkkauksien hyväksyntä. Näihin aisoihin haluttiin mahdollisimman help-

pokäyttöistä toimintatapaa, jotta käyttäjät kokisivat uuden järjestelmän käyttämisen miel-

lyttäväksi. Näin työntekijöiden leimaukset ja muut syöttämät tiedot olisivat mahdollisimman 

luotettavia ja oikea-aikaisia. 

 

Viimeiseksi pääkategoriaksi kuvio 10 mukaisesti valikoitui raportointi. Tämä nousi tärke-

äksi osa-alueeksi sen vuoksi, että yritys X pystyy seuraamaan tietyillä tasoilla työntekijöi-

den leimauksia. Tällöin se voi kohdistaa tehdyt tunnit tietyille projekteille, joka voi toimia 

esimerkiksi laskutusperusteena. Raportoinnilla pystytään seuraamaan yritykselle tärkeitä 

mittareita kuten työn tehokkuutta. Tämän avulla tulisi pystyä syventämään tietoa henkilö-

tasolle asti, jotta voidaan ohjata henkilöiden työskentelyä oikeaan suuntaan yrityksen kan-

nalta. Raportoinnilta halutaan myös tietyllä tasolla tiedon siirtämistä eli liitettävyyttä muihin 

raportointiohjelmiin kuten Power BI -työkaluun.  

 

4.3 Valintamenettely 

Ennen toimittajien alkuvalintaa tehtiin projektiryhmän toimesta taulukon 3 mukainen pis-

teytyslomake tammikuussa 2020 helpottamaan lopullista toimittajan valintaa. Pisteytyslo-

makkeeseen valittiin vertailukohteiksi hinta, johon lukeutui kuukausiveloitus, tuntihinta ja 

käyttöönottoprojektin kustannukset. Käyttämisen alle muodostui päätelaitteen helppokäyt-

töisyys, käyttäjäoikeuksien muokkaamismahdollisuus, työvuorosuunnitteluominaisuuden 

liitettävyys, mahdollisuus viestintäsovellukseen sekä työaikaleimausten korjaaminen ja 

mahdollisuus työntekijöille omien työaikatietojen seurantaan. Itse työajanseurannalta ta-

voitteena oli työaikajärjestelmän mahdollisuus tulkita eri työehtosopimuksia, työaikalakia 

ja suorittaa valmista ylityölaskentaa, joka voidaan toimittaa suoraan palkkahallintoon. Työ-

tehtäväerottelu oli myös yksi toiminnallisuus, joka sisältyi työajanseurannan alle. Integraa-

tiomahdollisuus palkkahallinnon kanssa ja henkilöstöhallintajärjestelmien kanssa olivat yh-

tenä valintakriteerinä. Käyttökokemuksen alle sijoitettiin tietoturva, järjestelmävaatimukset 

ja järjestelmän ylläpito sekä helpdesk-mahdollisuus apuna ongelmatilanteiden selvittä-

miseksi. Lisäksi käyttäjäkoulutus ja testiympäristö lukeutuivat kriteereiksi käyttökokemuk-

seen. Viimeisenä pisteytyslomakkeen kohteena oli raportointi. Raportoinnilla haluttiin 

mahdollisuutta eritellä leimauksia eri työtehtävien ja projektien osalta. Lisäksi raportoin-

nilta haluttiin reaaliaikaista mahdollisuutta seurata työntekijöiden leimauksia kuin myös 

valmiutta raportoida työtehtäväerottelua reaaliaikaisesti työnjohdon tarpeisiin.  

 

Pisteytystaulukko (taulukko 3) rakennettiin listaamalla kuvio 10 mukaiset aiheet katego-

rioittain, jotka olivat projektin osalta oleellisimmat asiat. Näille määriteltiin projektiryhmän 

toimesta painoarvoitus, jota kuvattiin prosenttiluvulla yhdestä sataan. Kategorioiksi muo-

dostui hinta, käyttäminen, työajanseuranta, integraatiot ja käyttökokemus sekä raportointi. 
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Jokaiselle kohteelle annetaan arvosanaksi yhdestä viiteen, jolloin yksi on huonoin ja viisi 

on paras. Näin vertailuluettelosta nousisi parhaimmaksi toimittajaksi se, jolla on korkein 

prosenttimäärä yhteensä sarakkeessa.   

 

Taulukko 3. Toimittajien pisteytystaulukko 

 

Aihe/kohde Painoarvo

Hinta 100 %

KK- veloitus 50 %

Tuntihinta 
(muutokset/päivitykset  
yms)

20 %

Käyttöönotto 30 %

Käyttäminen 100 %

Päätelaite 20 %

Käyttäjäoikeudet 15 %

Työvuorosuunnittelu 15 %

Viestintä 10 %

Automaatiot 15 %

Leimausten 
korjaaminen 15 %

Omien tietojen 
seuranta 10 %

Työajanseuranta 100 %

TES-tulkinnat 25 %

Työaikalaki 25 %

Ylityötulkinnat 25 %

Työtehtävä erottelu 25 %

Integraatiot 100 %

Palkkatiedot 70 %

Muut mahdolliset 
järjestelmät 30 %

Käyttökokemus 100 %

Tietoturva 20 %

Järjestelmävaatimukset 15 %

Järjestelmän 
ylläpito/päivitykset 25 %

Apu ongelma 
tilanteissa 10 %

Testiympäristö 10 %

Käyttäjäkoulutus 20 %

Raportointi 100 %

Erittely leimauksista 33 %

Työtehtävä erottelu 33 %

Reaaliaikaisuus 33 %

YHTEENSÄ 100 %

Vertailuluettelo
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4.4 Toimittajien valinta 

Työajanseurantaohjelmatoimittajien valikoimaa alettiin kartoittamaan joulukuussa 2019 

yhdessä projektiryhmän kesken. Mahdollisia toimittajia alettiin etsiä internetistä hakukone 

Googlen avulla. Hakukoneen tuloksia alettiin tarkastella järjestyksessä ja niitä vertailtiin 

sen perusteella, miten heidän järjestelmänsä toimisi yritys X:n toimintaympäristössä. 

 

Eri toimittajia vertaillessa ennalta tehdyn määrittelyn liitteen 1 mukaisesti alettiin karsi-

maan toimittajia, jotka eivät vastanneet vaatimuksiin. Jäljelle jääneet toimittajat listattiin ja 

projektiryhmä alkoi tehdä selvitystä, miten he ovat toteuttaneet työajanseurannan, mobiili-

käyttömahdollisuuden, raportoinnin ja millä kielillä ohjelma toimii sekä onko integraatioden 

rakentaminen palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnan järjestelmien välillä mahdollinen. Li-

säksi järjestelmätoimittajien ohjelmien helppokäyttöisyyttä arvioitiin, koska sen koettiin ole-

van yksi tärkeimmistä ominaisuuksista uutta järjestelmää valittaessa. Valituiksi järjestel-

mätoimittajaehdokkaiksi valikoitui Visma, Jotbar, Nepton, Työvuorovelho, Quinyx ja Cer-

tego.  

 

Kaikkiin kuuteen järjestelmätoimittajaan otettiin yhteyttä lähettämällä samanlainen sähkö-

posti, jossa kerrottiin yritys X:n tarpeesta nykyaikaistaa työajanhallintaa uuden työaikajär-

jestelmän avulla. Viestissä kuvattiin myös lyhyesti niitä asioita, joihin yritys X haluasi pa-

rannusta kuten kustannustehokkuuden lisääminen reaaliaikaisen raportoinnin ja työnhal-

linnan kautta sekä halusta parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä uuden järjestelmän helppo-

käyttöisyydellä. Viestissä vastaanottajaa pyydettiin kuvaamaan, miten he ratkaisisivat yri-

tys X:n tarpeen työajanseurannan suhteen ja miten heidän toimittamansa järjestelmä aut-

taisi yritys X:ää vastaamaan tehokkaasti jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön vaati-

muksiin. Lisäksi viestissä pyydettiin toimittajia avaamaan hinnoittelumalliaan. Viestin liit-

teeksi laitettiin Powerpoint Työajanseurannan tarpeet yrityksessä X (liite 2). 

 

Järjestelmätoimittajien vastauksien jälkeen jokaisen toimittajan kanssa järjestettiin tapaa-

minen, jossa haluttiin nähdä, miten heidän toimittamansa järjestelmä toimisi käytännössä. 

Näiden tapaamisten tarkoituksena oli tehdä vielä tarkempia kysymyksiä ja jokainen pro-

jektiryhmäläinen teki pisteytyslomakkeeseen omat merkintänsä jokaisen toimittajan koh-

dalle. Tapaamisten jälkeen päädyttiin valitsemaan vain kolme järjestelmätoimittajaa, 

Quinyx, Työvuorovelho ja Nepton, joiden kanssa jatkettaisiin neuvotteluja, koska tapaa-

misten aikana päädyttiin projektiryhmän kesken, että näiden muiden toimittajien järjestel-

mät eivät vastanneet liitteen 1 vaativuusmäärittelyä tarpeeksi.  
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5 Työaikajärjestelmätoimittajien vertailu 

Tässä luvussa käydään läpi valittujen kolmen työaikajärjestelmätoimittajan Quinyxin, Nep-

tonin ja Työvuorovelhon esittelyt ja näiden pisteytyslomakkeet. 

 

5.1 Quinyx 

Quinyx on ruotsalainen yritys, joka on markkinajohtaja työvoimahallinnan SaaS-palve-

luissa. Yritys on perustettu vuonna 2005 ja yrityksellä on toimintaa EU:n alueella kuu-

dessa eri maassa ja näiden lisäksi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Quinyxillä oli 

vuonna 2019 käyttäjiä noin 500 000 maailmanlaajuisesti ja Suomessa heidän markkina-

osuutensa on kasvanut viisikymmentä prosenttia vuonna 2019. Quinyx on sijoittanut vuo-

sina 2017-2020 kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa kehitykseen vuosittain. (Quinyx 

2020.) 

 

Quinyxiä voidaan käyttää erikseen suunnitellulla natiiviapplikaatiolla, niin IOS- kuin 

Android-pohjaisena, ja lisäksi sitä voidaan käyttää tietokoneella WEB-pohjaisena, jolloin 

se on saavutettavissa kaikilla päätelaitteilla. Quinyx API tarjoaa myös avoimet rajapinnat, 

joiden avulla se on helposti integroitavissa palkkahallinnan ja henkilöstöhallinnan järjestel-

miin tarpeen vaatiessa.  

 

Quinyx ei tarjoa automaattisia TES-tulkintoja vaan ne pitää ohjelmoida jokainen erikseen. 

Sikäli tämä ei aiheuta ongelmia, kun tällöin ne voidaan ohjelmoida järjestelmään käyttäen 

paikallisia sopimuksia, joita yritys X käyttää.  

 

Quinyxin tarjouksessa oli viisi eri moduulia, jotka olivat mobiili työajanseuranta, työvuoro-

suunnittelu, viestintä, budjetti ja ennuste sekä työntekijöiden sitoutuminen. Näiden moduu-

lien sisältö vastasi erittäin hyvin yritys X:n ennalta tehtyä määrittelyä. Quinyxin pisteytyk-

sessä projektiryhmän jakamat pisteet olivat taulukko 4 mukaan todella korkeat jokaisella 

osa-alueella. 
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Taulukko 4. Quinyx pisteytys 

 
 

Aihe/kohde Painoarvo Quinyx

Hinta 100 % 88 %

KK- veloitus 50 % 5

Tuntihinta 
(muutokset/päivitykset  
yms)

20 % 5

Käyttöönotto 30 % 3

Käyttäminen 100 % 96 %

Päätelaite 20 % 4

Käyttäjäoikeudet 15 % 5

Työvuorosuunnittelu 15 % 5

Viestintä 10 % 5

Automaatiot 15 % 5

Leimausten 
korjaaminen 15 % 5

Omien tietojen 
seuranta 10 % 5

Työajanseuranta 100 % 100 %

TES-tulkinnat 25 % 5

Työaikalaki 25 % 5

Ylityötulkinnat 25 % 5

Työtehtävä erottelu 25 % 5

Integraatiot 100 % 100 %

Palkkatiedot 70 % 5

Muut mahdolliset 
järjestelmät 30 % 5

Käyttökokemus 100 % 100 %

Tietoturva 20 % 5

Järjestelmävaatimukset 15 % 5

Järjestelmän 
ylläpito/päivitykset 25 % 5

Apu ongelma 
tilanteissa 10 % 5

Testiympäristö 10 % 5

Käyttäjäkoulutus 20 % 5

Raportointi 100 % 100 %

Erittely leimauksista 33 % 5

Työtehtävä erottelu 33 % 5

Reaaliaikaisuus 33 % 5

YHTEENSÄ 100 % 97 %

Vertailuluettelo
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5.2 Nepton 

Nepton on vuonna 2000 perustettu suomalainen perheyritys ja Neptonin järjestelmää 

käyttää noin 700 000 käyttäjää. Nepton on keskittynyt tarjoamaan asiakkailleen palveluja, 

joilla voidaan tehostaa henkilöstöhallinnon ja palkkahallinnon toimintaa ja se tarjoaa asiak-

kailleen uusia mahdollisuuksia hyödyntää ja hallita työaikatietoa. (Nepton 2020.) 

 

Neptonin työaikajärjestelmäohjelmaa voidaan käyttää eri laitteilla WEB-pohjaisuutensa 

ansiosta. Työaikakirjauksia voidaan syöttää ohjelmaan myös jälkikäteen. Neptonissa on 

käytössä automaattiset TES-tulkinnat, jolloin virhekirjauksien määrä pienenee huomatta-

vasti. Järjestelmän työaikakirjauksia voidaan kohdentaa tietyille työtehtäville ja projekteille, 

jolloin yritys voi hyödyntää näitä omiin tarpeisiinsa, ja ne voivat myös toimia laskutuspe-

rustana. (Nepton 2020.) 

 

Neptonin tarjouksessa oli määritelty yritys X:lle Pro-työaika sovellus ja Pro-työvuorosuun-

nittelu. Nämä palvelut sisälsivät hyvin ne asiat, joita yritys X:n määrittelyssä (liite 1) oli ku-

vattu ja lisäksi heillä on mahdollisuus tarjota eri järjestelmien välisiä integraatioita. Tar-

jouksessa oli myös kuvattu käyttöönottoprojektin kesto, joka olisi vain noin kymmenen työ-

päivää. Tätä voidaan pitää erittäin positiivisena asiana, koska yritys X oli varautunut käyt-

töönottoprojektisuunnitelmissaan jopa kolmen kuukauden toteutukseen. Neptonin pistey-

tys taulukko 5 mukaan oli hyvin tasaväkinen Quinyxiin verrattuna. Eroja löytyi kuitenkin 

niin käyttökokemuksen ja hinnoittelun sekä käyttämisen osa-alueilta.  
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Taulukko 5. Nepton pisteytys 

 
 

Aihe/kohde Painoarvo Nepton

Hinta 100 % 74 %

KK- veloitus 50 % 4

Tuntihinta 
(muutokset/päivitykset  
yms)

20 % 4

Käyttöönotto 30 % 3

Käyttäminen 100 % 85 %

Päätelaite 20 % 4

Käyttäjäoikeudet 15 % 5

Työvuorosuunnittelu 15 % 4

Viestintä 10 % 4

Automaatiot 15 % 4

Leimausten 
korjaaminen 15 % 4

Omien tietojen 
seuranta 10 % 5

Työajanseuranta 100 % 95 %

TES-tulkinnat 25 % 5

Työaikalaki 25 % 5

Ylityötulkinnat 25 % 4

Työtehtävä erottelu 25 % 5

Integraatiot 100 % 94 %

Palkkatiedot 70 % 5

Muut mahdolliset 
järjestelmät 30 % 4

Käyttökokemus 100 % 92 %

Tietoturva 20 % 5

Järjestelmävaatimukset 15 % 5

Järjestelmän 
ylläpito/päivitykset 25 % 5

Apu ongelma 
tilanteissa 10 % 5

Testiympäristö 10 % 3

Käyttäjäkoulutus 20 % 4

Raportointi 100 % 80 %

Erittely leimauksista 33 % 4

Työtehtävä erottelu 33 % 4

Reaaliaikaisuus 33 % 4

YHTEENSÄ 100 % 87 %

Vertailuluettelo
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5.3 Työvuorovelho 

Työvuorovelho on Accountor HR Solutions Oy:n toimittama järjestelmä työajanseurantaan 

ja työvuorosuunnittelun tekemiseen. Accountor on suomalainen yritys, jolla on toimintaa 

seitsemässä eri maassa ja työntekijöitä on noin 2500. Accountor on erikoistunut talous- ja 

henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuihin. (Accountor 2020) 

 

Työvuorovelhon avulla voidaan tehdä työvuorosuunnittelua ja työaikakirjauksia selainpoh-

jaisuutensa ansiosta paikasta riippumatta. Järjestelmän avulla voidaan tehdä automaat-

tista ylityölaskentaa, jolloin esimiesten ei tarvitse näitä erikseen laskea kuun vaihteessa ja 

virheiden mahdollisuus vähenee. Yrityskohtainen työehtosopimuksien lisääminen järjestel-

mään on manuaalista ohjelmointia ja tämän kustannus oli korkeampi kuin muiden tarjous-

ten. (Työvuorovelho 2020) 

 

Työvuorovelhon tarjouksen integraatioiden osuus kustannuksissa oli suurin muihin toimit-

tajiin verrattaessa. Kuitenkin itse työvuorosuunnitteluohjelman käytettävyys koettiin erittäin 

helpoksi ja toimivaksi järjestelmäksi. Tarjous sisälsi liittymät, automaattisen ylityölasken-

nan, työaikajärjestelmät ja työvuorosuunnittelun. Kokonaisuutena Työvuorovelhon tarjous 

oli hinnaltaan muita huomattavasti suurempi käyttöönottoprojektin osalta, mutta kuukausi-

veloitus oli muiden kanssa samalla linjalla. Pisteytyslomakkeen (taulukko 6) mukaan Työ-

vuorovelhon hinta oli selvästi muita korkeampi sekä käyttäminen ei yltänyt Quinyxin ja 

Neptonin tasolle. 
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Taulukko 6. Työvuorovelho pisteytys 

 
 
 

Aihe/kohde Painoarvo Työvuorovelho

Hinta 100 % 70 %

KK- veloitus 50 % 4

Tuntihinta 
(muutokset/päivitykset  
yms)

20 % 3

Käyttöönotto 30 % 3

Käyttäminen 100 % 72 %

Päätelaite 20 % 3

Käyttäjäoikeudet 15 % 4

Työvuorosuunnittelu 15 % 5

Viestintä 10 % 1

Automaatiot 15 % 3

Leimausten 
korjaaminen 15 % 4

Omien tietojen 
seuranta 10 % 5

Työajanseuranta 100 % 95 %

TES-tulkinnat 25 % 5

Työaikalaki 25 % 5

Ylityötulkinnat 25 % 5

Työtehtävä erottelu 25 % 4

Integraatiot 100 % 100 %

Palkkatiedot 70 % 5

Muut mahdolliset 
järjestelmät 30 % 5

Käyttökokemus 100 % 86 %

Tietoturva 20 % 5

Järjestelmävaatimukset 15 % 5

Järjestelmän 
ylläpito/päivitykset 25 % 5

Apu ongelma 
tilanteissa 10 % 5

Testiympäristö 10 % 2

Käyttäjäkoulutus 20 % 3

Raportointi 100 % 87 %

Erittely leimauksista 33 % 4

Työtehtävä erottelu 33 % 5

Reaaliaikaisuus 33 % 4

YHTEENSÄ 100 % 85 %

Vertailuluettelo
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5.4 Työaikajärjestelmätoimittajien hintavertailu  

Järjestelmätoimittajien vertailussa kiinnitettiin huomiota myös järjestelmähankinnan talou-

dellisiin näkökulmiin niin aloituskustannuksien kuin myös kuukausikustannuksien osalta. 

Hintavertailu tehtiin käyttäen Microsoft Exceliä, johon tarjousten perusteella syötettiin jo-

kaisen järjestelmätoimittajan kustannukset sen jälkeen, kun tarjoukset oli muokattu vertai-

lukelpoisiksi.  

 

Aloituskustannuksia vertaillessa (kuvio 11) suurin kustannuserä oli Työvuorovelholla ja 

pienin Neptonilla ja Quinyxin kustannuserä oli näiden kahden välissä. Kokonaisuudessaan 

aloituskustannuksien suuruus liikkui kymmenentuhannen ja noin neljäntoistatuhannen vä-

lissä.  

 

 
Kuvio 11. Hintavertailun aloituskustannus 

 

Kuvio 12 mukainen hintavertailun kuukausikustannus oli suurin Quinyxillä. Tämä kuukau-

sikustannus piti sisällään kaikki viisi eri moduulia, jotka olivat mobiili työajanseuranta, työ-

vuorosuunnittelu, viestintä, budjetti ja ennuste sekä työntekijöiden sitoutuminen.  

 

 
Kuvio 12. Hintavertailun kuukausikustannus 
 

- € 

2 000,00 € 

4 000,00 € 

6 000,00 € 

8 000,00 € 

10 000,00 € 

12 000,00 € 

14 000,00 € 

16 000,00 € 

Quinyx €/projekti TyövuoroVelho €/projekti Nepton €/projekti

Tagit 100kpl

Palvelun käynnistys

Leimauslaitteet 4kpl

Integraat iot

- € 

200,00 € 

400,00 € 

600,00 € 

800,00 € 

1 000,00 € 

1 200,00 € 

1 400,00 € 

Quinyx €/kk TyövuoroVelho €/kk Nepton €/kk

Palveluhallinta kk/100hlö

Leimauslaitteet 4kpl

Integraat iot
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Lopuksi tehtiin taulukko 7 mukainen kustannussäästövertailu hallintokuluissa jokaisen jär-

jestelmätoimittajan ja nykymallin välillä. Tämä kustannussäästövertailu toteutettiin arvioi-

malla työvuorosuunnittelun, leimausten korjausten ja tarkistusten sekä raportointiin käytet-

tävän ajan säästöprosenttia. Jokaiselle järjestelmätoimittajalle arvioitiin säästöprosentti 

verrattuna nykymalliin kolmella kategorialla, jotka olivat alle odotusten, keskimääräinen ja 

yli odotusten. Quinyxin säästöprosentti oli jokaisessa kategoriassa korkein. 

 

Taulukko 7. Kustannussäästövertailu järjestelmätoimittajien välillä peilaten nykymalliin 

 

 
 

5.5 Yhteenveto 

Yritys X:n uuden työaikajärjestelmänkartoitus tehtiin 03.01-20.04.2020 aikana. Lopulliseen 

valintaan otettiin mukaan kolme yritystä, jotka olivat Työvuorovelho, Nepton ja Quinyx. 

 

Alustavan määrittelyn (liite 2) perusteella kriittisimmät kriteerit uudelle työajanseurantajär-

jestelmälle olivat käyttäminen, työajanseuranta, käyttökokemus ja raportointi sekä integ-

raatiot. Kaikki nämä kolme yritystä vastasivat ensimmäiseen yhteydenottoon, että alusta-

vassa määrittelyssä esille tulleisiin tarpeisiin löytyy heidän järjestelmistään ratkaisu näihin 

tarpeisiin. Työvuorovelhon toimittajatapaamisen yhteydessä järjestelmädemon esittelyn 

perusteella käyttäminen ei ollut samalla tasolla Neptonin ja Quinyxin kanssa. Neptonin toi-

mittajatapaamisessa taas käyttöönottoprojektin nopeutta pidettiin positiivisena asiana. 

Quinyxin toimittajatapaamisessa järjestelmädemo oli toteutettu muita paremmin järjestel-

mäarkkitehdin toimesta, joka oli esittelemässä järjestelmää myyjän kanssa. Tämän avulla 

saatiin todella hyvä kuva järjestelmän toimivuudesta ja miten sen avulla voidaan auttaa 

yritys X:ää modernisoimaan työajanseurantaansa ja saavuttamaan kustannussäästöjä 

sekä parantamaan henkilöstön tyytyväisyyttä.   
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Kokonaisuudessaan näiden kolmen Quinyxin, Työvuorovelhon ja Neptonin järjestelmätoi-

mittajan työajanseurantaohjelmistojen pisteytykset (liite 3) olivat melkein yhtä suuria niin 

hallittavuuden kuin helppokäyttöisyyden ja integraatioiden osalta. Voidaankin todeta, että 

nämä kaikki kolme järjestelmätoimittajaa voisivat korvata vanhan työajanseurantajärjestel-

män yrityksessä X. Nämä työajanseurantajärjestelmät lisäävät työn tehokkuutta raportoin-

nin suhteen ja nämä ovat huomattavasti helpompikäyttöisiä. Lisäksi ne tuovat helpotusta 

palkkamateriaalien tarkistamiseen vähentämällä työnjohdon ja muiden käsittelijöiden työ-

kuormaa. 
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6 Pohdinta 

Tässä luvussa käydään läpi johtopäätökset ja mikä järjestelmätoimittaja valittiin uudeksi 

työajanseurantaohjelmiston toimittajaksi. Lisäksi käydään läpi jatkotutkimus- ja kehittämis-

ehdotuksia toimittajavalinnan jälkeen sekä tarkastellaan opinnäytetyön hyödyllisyyttä toi-

meksiantajalle. Lopuksi arvioidaan itse opinnäytetyöprosessia ja tarkastellaan omaa oppi-

mista ja ammatillista kehittymistä. 
 
6.1 Johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää toimeksiantajalle uusi työajanseurantajär-

jestelmä. Tarkoituksena oli löytää järjestelmä, joka on nykyaikainen ja mobiiliteknologialla 

toimiva ja mahdollisimman helppokäyttöinen. Lisäksi tavoitteena oli, että uuden työajan-

seurantajärjestelmän tuli parantaa yritys X:n raportointia ja sitä kautta tuoda mahdollisuuk-

sia tehokkuuden parantamiseen. Larikan (2018) mukaan nykyaikaisilla työajanseuranta-

järjestelmillä voidaan seurata paremmin eri työtehtäviin käytettyä aikaa ja näin parantaa 

yrityksen päätöksentekoa. Lisäksi mobiiliteknologialla varustettu työajanseurantajärjes-

telmä mahdollistaa kaksisuuntaisen kommunikaation työntekijöiden ja esimiesten välillä, 

jolla voidaan tehostaa yrityksen vuokratyövoiman käyttöä. (Larikka 4.1.2018) 

 

Projektiryhmän tekemien toimittajatapaamisten ja vertailujen avulla päädyttiin valitsemaan 

uudeksi työaikajärjestelmäksi Quinyxin tarjoama ohjelmisto. Vaikka kaikki kolme järjestel-

mätoimittajaa olivat hyvin tasaväkisiä, vastasi Quinyx kuitenkin parhaiten ennalta tehdyn 

vaativuusmäärittelyn jokaista osa-aluetta. Lisäksi, kuten liitteessä 4 on kuvattu, Quinyx 

erottui edukseen muista järjestelmätoimittajista datan siirtomahdollisuudella heidän järjes-

telmäänsä. Tämän toiminnallisuuden avulla yritys X voi viedä heille tarpeellista dataa, ku-

ten toimitusrivitietoja ja palkkakustannuksia työaikajärjestelmään, joka suorittaa automaat-

tista tehokkuuslaskentaa reaaliajassa. Valinnassa painoi myös natiivi IOS- ja Android-so-

velluksen toimivuus mobiilikäytössä ja järjestelmän mahdollisuus kahdensuuntaiseen vies-

tintään sovelluksen avulla. Tarvittaessa töihin kutsuttavien hallinta helpottuu huomatta-

vasti, kun se on automatisoitu toimimaan työvuorosuunnittelun kanssa. Viestintäominai-

suus pitää myös sisällään mahdollisuuden jakaa työohjeita, kyselyitä, kuvia ja tunnustuk-

sia työntekijöille. Järjestelmään on myös mahdollista rakentaa osaamismatriisi taitojen 

vanhenemispäivällä ja eri osaamistasoilla. Tämän avulla työvuorosuunnittelussa saadaan 

oikeat henkilöt osaamisten perusteella oikeisiin tehtäviin. Valinnassa vaikutti myös Quin-

yxin toimintatapa sijoittaa yrityksen kehitykseen vuosittain vuosina 2017-2020 noin kaksi-

kymmentäviisi miljoonaa euroa. 



 

32 

Kuvio 3 mukaisen 4V-mallin mukainen toimintamalli loi perusteet koko yritys X:n työaika-

järjestelmäprojektin aikataulutukselle ja sen toteuttamiselle. Kokonaisuudessaan 4V-mal-

lia pystyttiin noudattamaan kohtalaisen hyvin. Ainoana kehityskohteena voitaisiin pitää 

projektiryhmän aikataulutuksia, jotka oli suunniteltu työaikajärjestelmäprojektissa liian tii-

viisti. Varsinkin toimittajatapaamisten aikataulutukseen olisi pitänyt varata enemmän ai-

kaa, kun mahdollisia esteitä ilmeni ja tapaamisia jouduttiin siirtämään. Mäntynevan (2016, 

34) mukaan projektipäällikön tärkeimpinä tehtävinä on saada projektiryhmä toimimaan te-

hokkaasti aikataulujen mukaan. Näin projektiryhmä voi saavuttaa mahdollisimman tehok-

kaasti tulostavoitteet, kun projektisuunnitelma on realistinen ja hyvin kontrolloitavissa. 

 

Yritys X:n tarkoituksena ei ollut hankkia halvinta työaikajärjestelmää vaan yritys X:lle par-

haiten soveltuva järjestelmä, joka vastasi määrittelyä odotusten mukaan. Lisäksi uudelta 

hankittavalta järjestelmältä haluttiin tulevaisuutta silmällä pitäen mahdollista kehitystä no-

peasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja parantaa työaikakirjausten raportoinnin luetet-

tavuutta. (Niemelä 19.01.2020.) 

 

Määrittelyn, pisteytysmallin ja hintavertailun, jotka olivat toiminnallisen työn produkteja, joi-

den avulla löydettiin yritys X:lle sopivin työajanseurantaohjelmiston toimittaja. Quinyx vas-

tasi ennalta tehtyä määrittelyä ja sai korkeimmat pisteet toimittajavertailussa ja lisäksi kus-

tannussäästölaskelmissa sen avulla saavutettiin parhaimmat kustannussäästöt.  

 

6.2 Jatkokehittämisehdotukset 

Yritys X:n seuraavina jatkotoimenpide-ehdotuksina voidaan pitää 4V-mallin (kuvio 3) mu-

kaisia seuraavia vaiheita tarjouksen hyväksynnän jälkeen, joita ovat valvonta ja viimeis-

tely. Valvontaan kuuluu toteutusprojektin suunnitelma ja sen ohjaaminen, joka kestää 

myös viimeistelyvaiheen loppuun saakka aina käyttöönottoon asti. Ohjausryhmäpäätökset 

ja edistymisraportointi ovat valvonnan tärkeimpiä tehtäviä (Forselius 2016, 101). Hankin-

nan viimeisenä vaiheena on viimeistely, jossa päätetään hankintaprosessi ja kerätään ko-

kemukset, jotta seuraava hankintaprosessi etenisi vielä paremmin ja tulokset olisivat saa-

vutettavissa helpommin (Forselius 2016, 106).  

 

Ennen järjestelmän käyttöönottoa tulisi mahdollisen muutosvastarinnan pienentämiseksi 

tehdä projektin muista vaiheista mahdollisimman läpinäkyviä henkilöstölle, jotta kaikki 

työntekijät ymmärtävät mitä ja miksi ollaan tekemässä, jotta saavutetaan halutut lopputu-

lokset. Käyttäjäkoulutukset ovat isossa roolissa onnistuneen projektin käyttöönotossa. Tä-

män avulla yritys voi vähentää muutoksen kestoa ja nopeuttaa uudelta järjestelmältä saa-

tuja hyötyjä. Lisäksi käyttäjien perehdytykseen tulisi panostaa esimerkiksi erilaisilla pereh-

dytysmateriaaleilla, joihin voitaisiin aina palata, jos tarve tulisi.   
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6.3 Työn hyödyllisyys 

Opinnäytetyö koettiin toimeksiantajayrityksessä tarpeelliseksi, koska työaikajärjestelmän 

päivittäminen on ollut yritys X:n projektihankesalkussa pitkään. Tämän uuden työaikajär-

jestelmän avulla yritys X saavuttaa toivottuja säästöjä hallinnointikuluissa, jotka kohdistu-

vat työajanseurantaprosessin eri vaiheisiin taulukko 7 mukaisesti. Tämän avulla ennen lei-

mausten korjauksiin ja raportointiin käytetyt työtunnit voidaan hyödyntää muissa yrityk-

selle tärkeissä tehtävissä. Lisäksi tämän uuden järjestelmän avulla voidaan nostaa tuotan-

non tehokkuutta eri toimitusketjun osa-alueissa.  

 

Tehokkaasti toteutetulla työajanseurannalla voidaan säästää arvokkaita työtunteja muu-

hun tuottavaan työskentelyyn. Näin manuaalinen seuranta vähenee ja virheiden mahdolli-

suus pienenee, lisäksi tehokkaasti toteutettu työajanseurannasta saatu data voidaan käyt-

tää hyödyksi kilpailukyvyn parantamiseksi ja se mahdollistaa myös integraatioden avulla 

tietojen siirron automaattisesti palkkahallintoon. (Jotbar 2017.) 

 

6.4 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli löytää Yritys X:lle uusi työajanseurantajärjes-

telmä, joka vastaa paremmin yrityksen tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäris-

tössä. Teoreettiseen viitekehykseen haettiin materiaalia työaikalaista ja työaikalakiin tul-

leista muutoksista vuonna 2020 tammikuussa sekä projektijohtamisesta ja uuden tietojär-

jestelmän hankinnasta.  

 

Tietoperustamateriaalia löytyi hyvin työaikalaista ja hankintaprosessin eri vaiheista sekä 

onnistuneen projektin johtamisesta ja sen suunnittelusta. Työaikajärjestelmistä itsessään 

ei löytynyt kirjallisuutta kovin hyvin vaan tietoa piti etsiä lähinnä työaikajärjestelmätoimitta-

jien kotisivuilta ja muista lähteistä kuten blogeista, joissa oli kirjoitettu työajanseurannan 

vaatimuksista ja hyödyistä.  

 

Raportin tietoperusta koostui ensin työaikalain käsitteistä ja sen tuomista vaatimuksista 

yritykselle. Seuraavaksi perehdyttiin hankintaprosessin eri vaiheisiin, joita käytettiin toimin-

nallisen työn perustana sen mukailemassa järjestyksessä. Projektijohtamisen mallina käy-

tettyä vesiputousmallia voidaan pitää vanhanaikaisena ja jatkossa varmasti jokin nykyai-

kaisempi malli olisi toiminut paremmin. 

 

Onnistuneeseen järjestelmätoimittajan valintaan vaikutti huomattavasti kuvio 3 mukainen 

4V-mallin hankintaprosessin suunnittelu, jossa nousi tärkeimmiksi osa-alueiksi valmistelu 

ja valinta. Valmistelun kannalta kriittisimmät kohteet olivat itse valmistelun käynnistäminen 
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ja järjestelmävaatimuksien kirjaaminen ylös sekä näiden sijoittaminen vaatimusmäärittely-

dokumenttiin, joka tehtiin tammikuun 2020 aikana. Valinnan kannalta haastavin osuus oli 

tarjouksien laadinnan jälkeinen saatujen tarjousten vertaileminen. Jokainen saatu tarjous 

oli omanlaisensa, ja näistä kaikista tarjouksista koostettiin liitteen 3 mukainen vertailuluet-

telo vertailun helpottamiseksi maaliskuussa 2020. Tähän oli varattu liian vähän aikaa pro-

jektisuunnitelmassa, minkä takia toimittajavalinnan esitystä yritys X:n johtoryhmälle jou-

duttiin siirtämään muutamaan otteeseen. Lisäselvityksiä piti tehdä järjestelmätoimittajan 

taloudellisesta tilanteesta sekä järjestelmäteknisestä arkkitehtuurista, palvelutasokuvauk-

sista, datan säilytys -ja varmistusratkaisuista ja GDPR:n vaatimuksien täyttymisestä.  

 

Isoimmaksi kehityskohteeksi projektinjohtamisessa nousikin aikataulun epärealistisuus 

liian nopean aikataulun vuoksi. Työ itsessään oli rajattu mielestäni hyvin koskemaan vain 

niitä hankintaprosessin kohtia, jotka olivat työn kannalta relevantteja. Kokonaisuudessaan 

mielestäni opinnäytetyön tulos vastasi hyvin haluttua lopputulosta ja uskon, että toimeksi-

antaja saavuttaa tämän avulla halutun lopputuloksen. 

 

Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen eteni mielestäni kohtalaisen hyvin itse toiminnalliseen 

työhön verrattuna. Kuitenkin itse kirjoittaminen kulki toiminnallisen työn jäljessä koko ajan 

ja tämän olisi pitänyt mielestäni mennä juurikin toisin päin. Tällöin olisin saanut paremmin 

hyödynnettyä teoreettista viitekehystä vaativuusmäärittelyä tehdessä kuin myös projektin 

hallinnan kannalta.  

  

6.5 Oma oppiminen ja ammatillinen kehittyminen  

Opinnäytetyöni aihe itsessään oli mielenkiintoinen sen ajankohtaisuutensa vuoksi yrityk-

sessä. Toimittajien vertailu oli haastavaa ja aikaa vievää, mutta kuitenkin erittäin palkitse-

vaa. Opin tekemään erinäköisistä tarjouksista vertailukelpoisia ja tekemään tämän ja vaa-

tivuusmäärittelyn pohjalta hankintaehdotuksia. Tietoperustassa kuvattu 4-V mallin mukai-

nen tietojärjestelmän hankinnan kokonaiskuva avasi todella hyvin mistä lähteä liikkeelle 

hankintaprosessissa ja miten sen kulku etenee. Lisäksi opin miten lasketaan hankinnan 

avulla saavutettavia tuottoja kustannussäästölaskelmien avulla. Työaikajärjestelmistä mi-

nulla ei ollut erityisen paljon kokemusta minkälaisia mahdollisuuksia nämä tarjoavat työ-

ajanseurannassa ja miten niitä voidaan muuten hyödyntää liiketoiminnassa. Alkuselvityk-

sien ja järjestelmätoimittajatapaamisten jälkeen olen saanut huomattavasti paremman ko-

konaiskuvan mitä moderni työajanseurantaohjelmisto voi tarjota ja minkälaisia ominai-

suuksia työajanseurannalta vaaditaan esimerkiksi yritys X:n toimintaympäristössä. 

 

Opinnäytetyöprosessi itsessään oli kiinnostava kokemus, jossa opin mielestäni paremmin 

yhdistelemään käytäntöä ja teoreettista viitekehystä kuin mitä aikaisemmin osasin. Myös 
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oman ajanhallintani parani opinnäytetyöprosessin aikana, kun oli kalenteroinut ennakkoon 

kirjoittamispäivät ja teoriaan tutustumisen ajankohdat. Projektijohtamisesta minulla ei en-

tuudestaan ollut kovin paljon kokemusta, joten tämän osaamisen kehittäminen oli todella 

mielenkiintoista ja palkitsevaa. Tulevaisuudessa luultavasti tulen työskentelemään enem-

män projektien parissa projektipäällikön roolissa, jolloin tästä toiminnallisen opinnäytetyö-

projektin tuomista taidoista on varmasti hyötyä ja saan vahvistettua omaa ammatillisista 

kehittymistäni.  
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8 Liitteet  

8.1 Liite 1. Vaativuusmäärittely 

Vaativuusmäärittely       
ID Vaatimus  Vaatimuksen kuvaus Prioriteetti  Prioriteetti  
1.0 Yleiset vaatimukset      1 = Välttämätön 
1.1 Tietoturva Tietoturvan toteutus on kuvattu ja se täyttää GDPR:n vaatimukset 1  2 = Tärkeä 
1.2 Järjestelmävaatimukset Microsoft teknologiaan pohjautuva. Mahdollisuus hankkia pilvipalveluna ja järjestelmä toimii IOS/Android- ympä-

ristössä 1  3 = Mahdollinen 
1.3 Järjestelmän ylläpito/päivitykset Järjestelmän ylläpidon kuvaus ja jatkokehitysmahdollisuudet. Varmuuskopio-toiminnallisuuden määritelty ja palau-

tusmahdollisuus (+ palalutusaikataulu) 1   
1.4 Apu ongelma tilanteissa HelpDesk mahdollisuus vikatilanteiden sattuessa. Mitkä ovat vasteajat? Aukioloajat? 1   
1.5 Testiympäristö Mahdollisuus käyttää järjestelmää testiympäristössä 2   

1.6 Käyttäjäkoulutus Ennen käyttöönottoa järjestetään käyttäjäkoulutus/mahdollinen myöhäisempi tarve käyttökoulutukselle 1   
2.0 Vaatimukset työajanseurantatoiminnoille     

2.1 TES-tulkinnat TES-määritykset järjestelmässä mahdollisia (tällä hetkellä käytössä auto- ja konekaupan työehtosopimus (Teolli-
suusliitto),  mahdollisuus lisätä muita rinnakkaisia työehtosopimuksia?) Mahdollisuus useisiin erilaisiin työaikaryh-
miin? 1   

2.2 Työaikalaki Lain vaatima työajanseuranta: päivittäiset työajant, poissaolot, liukuma, joustotyöaika, työaikapankki, työaikalain 
seurantajaksot 1   

2.3 Ylityötulkinnat Ylitöiden rekisteröinti järjestelmään, korotusosien tulkinta, hälytysrajojen seuranta 1   

2.4 Työtehtävien rekisteröinti Mahdollisuus leimata eri työtehtäville työpäivän sisällä(työtehtävien nimet/kuvaukset) ja näiden tulee olla muutet-
tavissa pääkäyttäjän toimesta 1   

3.0 Vaatimukset käyttämiselle       
3.1 Päätelaite Kiinteä päätelaite/Mobiili  1   

3.2 Käyttäjäoikeudet Voidaan luoda tietyille käyttäjille eri rooli esim pääkäyttäjä/vuokrahenkilöstö/tarvittaessa töihin kutsuttavat/esi-
mies/HR/Johto yms. Käyttäjäoikeuksien rajaaminen eri rooleille. 1   

3.3 Työvuorosuunnittelu Mahdollisuus luoda valmispohjia/oletuspohjia sekä kiertäviä työvuorolistoja. Käytössä tällä hetkellä noin 10 eri 
työvuoroa. Henkilön taakse olisi hyvä pystyä määrittelemään mahdolliset työvuorot tai muut rajoitteet 1   

3.4 Viestintä Työntekijä voi lähettää viestin ohjelman kautta sekä vastaanottaa viestin, samoin mahdollisuus pyytää esim va-
paita ym 3   

3.5 Automaatiot Normipäivien automaattinen hyväksyntä, vain poikkeamille aktiivinen hyväksyntä. Palkka-aineistojen toimitus au-
tomaattisesti palkanlaskentaan(palkka toimittajan vaatimassa formaatissa)? 2   

3.6 Leimausten korjaaminen Työntekijät voivat itse korjata virheellisiä leimauksia(tästä pitää kuitenkin jäädä jälki järjestelmään) sovituissa aika-
rajoissa. 1   

3.7 Omien tietojen seuranta Omien työaikakirjausten seuranta (työtunnit, poissaolot, saldot) 2   

4.0 Vaatimukset koskien integraatioita       
4.1 Palkkatiedot Palkkatietojen lähettäminen (ylityöt tulkittuina) .CSV muodossa palkkatoimittajalle 1   

4.2 Muut mahdolliset järjestelmät Esim. Tuntikirjausten tuonti Excel/Power BI. Onko mahdollisuus tuoda liittymän kautta tietoja työajanseurantajär-
jestelmään esim lomakirjaukset/sairaslomat/uuden henkilön tiedot? 3   

5.0 Vaatimukset koskien raportointia       

5.1 Lakisääteinen raportointi ja arkistointi Työaikalain vaatimusten mukainen raportointi. Lakisääteinen arkistointimahdollisuus? 1   
5.2 Erittely leimauksista Raportointi henkilöittäin (hierarkia huomioiden), päivämäärärajauksella ja eri työtehtävittäin. 1   

5.3 Reaaliaikaisuus Reaaliaikainen näkymä eri työtehtäville leimanneista. Esimiehelle "valvontanäkymä"  - onko vuorot täytetty työ-
vuorolistan mukaisesti? 2   

6.0 Vaatimukset hinnanmuodostumiselle     

6.1 KK-Hinta Tarkka hinta kk- veloitukselle ja mistä se sisältää. Tuntihinta kuukausiveloituksen ulkopuolisille töille. 1   
6.2 Käyttöönotto Laitteet/Tunnisteet laitteelle kirjautumiseksi/Projektin käyttöönotto + koulutus 1   
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8.2 Liite 2. Työajanseurannan tarpeet Yrityksessä X 

 
 

 
 

TYÖAJANSEURANNAN
TARPEET

Niclas Johansson

YRITYS X
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Tyytyväiset ja uskolliset
asiakkaat
Kestävä kannattavuus
Sitoutunut, tyytyväinen ja
motivoitunut henkilöstö
Kestävä kehitys

Asiakkaan 1. valinta

TAVOITTEET
TAHTOTILA

STRATEGIA JA TAHTOTILA

Yri tys X |  Nic las Johansson

Mitä odotamme uudelta
työaikajärjestelmältä

INTEGRAATIOT
Palkkatiedot
Muut mahdolliset
järjestelmät

TYÖAJANSEURANT
ATyöaikalaki

TES
Ylityötulkinnat
Lakisääteinen raportointi ja
arkistointi
Tietoturva
Työaikasaldot

 

KÄYTTÄMINEN
Mobiili/Pääte
Automaatiot
Viestintä
Henkilöiden roolitus
Työvuorosuunnittelu

 
 

Yr i tys X |  Nic las Johansson
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Mitä odotamme uudelta
työaikajärjestelmältä

KÄYTTÖKOKEMUS
Helppokäyttöisyys
Leimausten korjaaminen
Omien tietojen seuranta
Tuntien kohdistaminen
Hyväksyntä

RAPORTOINTI
Erittely leimauksista
Tiedon siirto/Liitettävyys
Työtehtävä erottelu
Reaaliaikaisuus

Yritys X |  Nic las Johansson

SAATEKIRJE

 
Hei,
 
Yrityksellämme on tarve nykyaikaistaa työajanhallintaamme uuden työaikajärjestelmän avulla. Haluamme lisätä
kustannustehokkuutta reaaliaikaisen raportoinnin ja työnhallinnan kautta, sekä haluamme parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä uuden
järjestelmän helppokäyttöisyydellä.
 
Toivomme teiltä kuvausta miten te ratkaisisitte meidän haasteet työajanseurannan suhteen. Sekä miten toimittamanne järjestelmä
tulee auttamaan meitä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
 
Toivomme yhteydenotossanne avaavan toimittamanne järjestelmän hinnoittelumallia viikon 44 loppuun mennessä.
 
Lisäkysymyksiä voi esittää työryhmälle, yhteystiedot löytyvät liitteenä olevasta materiaalista.
 
Yhteistyöterveisin
Yritys X
Työaikajärjestelmä- hankkeen projektiryhmä
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8.3 Liite 3. Pisteytyslomake 

 
 

 

 

 

Arviointi asteikoilla 1-5 (5paras...1huonoin)

Aihe/kohde Painoarvo Quinyx Jotbar Nepton Certego Visma Työvuorovelho

Hinta 100 % 88 % 64 % 86 % 74 % 100 % 70 %

KK- veloitus 50 % 5 4 4 4 5 4

Tuntihinta 
(muutokset/päivitykset  
 yms)

20 % 5 3 4 4 5 3

Käyttöönotto 30 % 3 2 5 3 5 3

Käyttäminen 100 % 96 % 48 % 85 % 66 % 57 % 72 %

Päätelaite 20 % 4 2 4 5 4 3

Käyttäjäoikeudet 15 % 5 4 5 4 3 4

Työvuorosuunnittelu 15 % 5 2 4 1 1 5

Viestintä 10 % 5 1 4 1 2 1

Automaatiot 15 % 5 2 4 4 2 3

Leimausten 
korjaaminen 15 % 5 2 4 3 3 4

Omien tietojen 
seuranta 10 % 5 4 5 4 5 5

Työajanseuranta 100 % 100 % 85 % 95 % 70 % 85 % 95 %

TES-tulkinnat 25 % 5 4 5 5 5 5

Työaikalaki 25 % 5 5 5 5 5 5

Ylityötulkinnat 25 % 5 4 4 1 4 5

Työtehtävä erottelu 25 % 5 4 5 3 3 4

Integraatiot 100 % 100 % 88 % 94 % 100 % 60 % 100 %

Palkkatiedot 70 % 5 5 5 5 3 5

Muut mahdolliset 
järjestelmät 30 % 5 3 4 5 3 5

Käyttökokemus 100 % 100 % 68 % 92 % 92 % 96 % 86 %

Tietoturva 20 % 5 5 5 5 4 5

Järjestelmävaatimukset 15 % 5 5 5 5 5 5

Järjestelmän 
ylläpito/päivitykset 25 % 5 3 5 5 5 5

Apu ongelma 
tilanteissa 10 % 5 3 5 4 5 5

Testiympäristö 10 % 5 2 3 2 5 2

Käyttäjäkoulutus 20 % 5 2 4 5 5 3

Raportointi 100 % 100 % 93 % 80 % 40 % 67 % 87 %

Erittely leimauksista 33 % 5 4 4 3 4 4

Työtehtävä erottelu 33 % 5 5 4 1 3 5

Reaaliaikaisuus 33 % 5 5 4 2 3 4

YHTEENSÄ 100 % 97 % 74 % 89 % 74 % 77 % 85 %

Vertailuluettelo
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8.4 Liite 4. Hankintaehdotus uudeksi työajanseurantajärjestelmäksi 

 

 

TYÖAJANSEURANNAN 
TARPEET YRITYS X –
Tarjousten vertailu ja 
ehdotus 
toimittajavalinnasta

Vaativuusmäärittely

Käyttäminen

•Mobiili/Pääte
•Automaatiot
•Viestintä
•Henkilöiden roolitus
•Työvuorosuunnittelu

Työajanseuranta

• Työaikalaki
•TES
•Ylityötulkinnat
•Lakisääteinen 

raportointi ja 
arkistointi

•Tietoturva
•Työaikasaldot

Integraatiot

•Palkkatiedot
• Muut mahdolliset 

järjestelmät

Käyttökokemus

•Helppokäyttöisyys
•Leimausten 

korjaaminen
•Omien tietojen 

seuranta
•Tuntien 

kohdistaminen
•Hyväksyntä

Raportointi

•Erittely leimauksista
•Tiedon 

siirto/Liitettävyys
•Työtehtävä erottelu
•Reaaliaikaisuus
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€-

€2 000,00 

€4 000,00 

€6 000,00 

€8 000,00 

€10 000,00 

€12 000,00 

€14 000,00 

€16 000,00 

€18 000,00 

€20 000,00 

Q
uin

yx

Nepto
n

Vism
a

Jo
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ar

Ty
övu

oro
Velho

Certe
go

Aloituskustannus

Kustannus

Kustannus

€- €200,00 €400,00 €600,00 €800,00 €1 000,00 €1 200,00 €1 400,00 

kk- kustannus €/100hlö

Certego TyövuoroVelho Jotbar Visma Nepton Quinyx
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Ehdotus uudeksi työajanseurantajärjestelmäksi –
Quinyx, miksi erottui muista toimittajista edukseen

• Vastasi ennalta tehdyn vaativuusmäärittelyn jokaista osa- aluetta
• Oli toimittajavertailussa jokaisella projektiryhmäläisellä ensimmäinen valinta

Lisäksi erottui edukseen muista toimittajista:
• Datan siirtäminen Quinyxiin

• Rivitietojen vieminen à reaaliaikainen tehokkuuslaskenta
• €/h palkkakustannukset henkilöiden taakse 

• Natiivi IOS ja Android sovellus mobiilikäyttöön
• Push- ilmoitukset 

• Työvuorokutsut/muutokset  työvuorolistaan Työntekijä/Työnantaja
• Ylityösaldot
• Työaikapankkirajat

• Osaamiset henkilötasolla
• Työvuorosuunnittelussa oikeat henkilöt oikeissa tehtävissä
• Voidaan asettaa osaamistaidoille vanhenemispäivä

• Mahdollisuus jakaa viestintäsovelluksen kautta työohjeita, kuvia, tunnustuksia, ym.
• Selkein näkymä työvuorosuunnittelussa 
• Quinyx käyttää kehitykseen n.25milj€ vuodessac

ARVIOITU SÄÄSTÖ QUINYX VS NYKYMALLI

Prosessi Toimenpiteet Vastaus (tunti)kk Vastaus (€) Vastaus muu Henkilöstöryhmät Työntekijämäärä (kpl) Keskimääräinen palkkakulu per tunti

Suunnittelu Työvuorosuunnittelu 7,5 1 440,00 € 

Työntekijä 50 €24,00

Tuuraukset
Suunnittelu sairapoissaoloprosentin 
mukaan 450,00 € 5 %

Esihenkilö 3 €40,00

Kirjaukset Leimausten korjaamiset 4,5 1 080,00 € 

Palkkis 1 €35,00

Palkkapalvelu Leimausten tarkastus 10 325,00 € 

Muu admin 1 €35,00

Raportointi Tiedon yhdistely, raporttien luonti 16 560,00 € 

Henkilöstö
Vaihtuvuusprosentti kk-tasolla, 
haastattelut, koulutukset 57,5 2 450,00 € 2 %

Hallintokulut kuukaudessa 6 305,00 € 

Alle odotusten Quinyx asiakkailla tyypillinen 
luku

Yli odotusten

Quinyx säästöprosentti 30 % 50 % 60 %

Kuukasikulut Quinyxin 
jälkeen

€1 891,50 €3 152,50 €3 783,00

Käyttäjäkohtainen säästö 
kuukaudessa

€34,39 €57,32 €68,78
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ARVIOITU SÄÄSTÖ QUINYX/NEPTON/TYÖVUOROVELHO 
VS NYKYMALLI

Alle odotusten Keskimääräinen Yli odotusten

Quinyx säästöprosentti 30 % 50 % 60 %

Nepton säästöprosentti 15 % 25 % 30 %

Työvuorovelho säästöprosentti 20 % 35 % 45 %

Kuukasikulut Quinyxin jälkeen €1 947,45 €3 245,75 €3 894,90

Kuukasikulut Neptonin jälkeen €973,73 €1 622,88 €1 947,45

Kuukausikulut Työvuorovelhon jälkeen €1 298,30 €2 272,03 €2 921,18

Quinyx Käyttäjäkohtainen säästö kk €35,41 €59,01 €70,82

Nepton Käyttäjäkohtainen säästö kk €17,70 €29,51 €35,41

Työvuorovelho Käyttäjäkohtainen säästö kk €23,61 €41,31 €53,11

QUINYX TALOUDELLINEN TILA & TEKNINEN TOTEUTUS
� Taloudellinen tila (Talouspäällikkö)

� Asiakastiedon kannasta haettu yritysanalyysi

� Nuori yritys, perustettu 2018 Suomeen

� Ei maksuhäiriöitä

� Velkainen, lyhytaikaista vierasta pääomaa 71k

� Näiden perusteella voidaan havaita pientä yritysriskiä

� Taloudellinen riski ei ole merkittävä

� Tekninen toteutus (ICT-Päällikkö)
� Tekninen arkkitehtuuri käyty läpi

� Quinyx WFM Technical Overwiev

� Datan säilytys ja varmistusratkaisut varmistettu, sekä GDPR:n täyttyminen

� Quinyx General Terms and Conditions 2019.1

� SLA:n palvelutaso kuvaukset, käytettävyystaso, sekä vasteajat ja tuki- ja ylläpitopalvelut ovat kunnossa

� Appendix A – Quinyx Data Processor Agreement 2019.1

� API integraatioiden rajapinnat on todettu riittäviksi

� https://quinyx.helpdocs.io/l/en/article/w5me9s5a08-api-documentation


